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PojetPojetíí dlouhovdlouhov��kostikosti

•• vv��k 90 a vk 90 a vííce let (15letce let (15letáá periodizace)periodizace)
•• vv��k o 20% vyk o 20% vyššíšší nenežž nadnad��je doje dožžititíí ve ve 

vyspvysp��lých zemlých zemíích (japonskch (japonskéé žženy 97 let, eny 97 let, 
��eeššttíí mumužži 84 let)?i 84 let)?

•• odliodliššnn�� pro pro žženy a mueny a mužže?e?
•• vv��k 100 a vk 100 a vííce let (ce let (centenarianscentenarians))
•• vv��k 110 a vk 110 a vííce let (ce let (supracentenarianssupracentenarians))



HospodHospodáá��sky vyspsky vysp��lléé zemzem��
((WorldWorld PopulationPopulation AgingAging, UN, 2002), UN, 2002)

2 183,82 183,8681,8681,8140,5140,5----100+ 100+ 
(tis(tisííce)ce)

9,69,65,45,43,13,11,81,81,01,080+ (%)80+ (%)

2050205020252025200020001975197519501950VV��kk



ObyvatelObyvateléé ve vve v��ku 90+ v ku 90+ v ��R R 
((KalvachKalvach, , BurcinBurcin, Mike, Mikešš, Pavl, Pavlíík, 2004)k, 2004)

229 133229 13327 00827 0083 6223 6221 8321 832celkemcelkem

75 10275 1026 2146 2141 2221 222844844MuMužžii
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PoPo��et obyvatel ve vet obyvatel ve v��ku 100+ku 100+
((žženy : mueny : mužži = 4 : 1)i = 4 : 1)

2 8512 8515485482 3032 303Japonsko, Japonsko, 
19931993

954954190190764764��R, 2000R, 2000

CelkemCelkemmumužžiižženyeny



Rodinný stav stoletých v Rodinný stav stoletých v ��R, 2000R, 2000
((��SSÚÚ 2001)2001)

5454212100115115MuMužžii

949424324300427427ŽŽenyeny

VdanVdanéé/ / 
žženatenatíí

ovdovovdov��llíírozvedenrozvedeníísvobodnsvobodníí



OsamOsam��lost dlouhovlost dlouhov��kýchkých

Ve vVe v��ku nad 80 let v ku nad 80 let v ��R ovdovR ovdov��lýchlých
32,5 % mu32,5 % muž�ž�
81,5 % 81,5 % žženen

(Pavl(Pavlíík a Kuk a Ku��era, 2001)era, 2001)



MaximMaximáálnlníí ddéélkalka žživotaivota

V souV sou��asnosti zasnosti z��ejmejm�� 125 let125 let
NejvyNejvyššíšší dolodoložžený vený v��k: k: 
JeanneJeanne Louise Louise CalmentCalment
* 21.2.1875* 21.2.1875
+ + 4.8.19974.8.1997
122 let 164 122 let 164 dndníí



PodmPodmíínn��nostnost dlouhovdlouhov��kostikosti

•• genetickgenetickáá dispozicedispozice
•• vliv prostvliv prost��ededíí
•• výzkumný zvýzkumný záájem: funkjem: funk��nníí stav v pokrostav v pokro��ililéém m 

ststáá��íí -- dlouhovdlouhov��kost a kkost a k��ehkostehkost
•• vztah   vztah   fenotypfenotyp –– genotyp genotyp –– prostprost��ededíí



Studium dlouhovStudium dlouhov��kosti kosti 

•• pp��eveváážžnn�� na molekulna molekuláárnrníí a a subcelulsubceluláárnrníí
úúrovnirovni

•• vztah genotypu  a vlivu vnvztah genotypu  a vlivu vn��jjšíšího prostho prost��ededíí
(p(p��imim����enenáá fyzickfyzickáá aktivita, dietetickaktivita, dietetickéé nnáávyky)vyky)

•• dvojdvoj��ececíí studie: napstudie: nap��. . AgingAging DanishDanish TwinsTwins
Study (od 1995, 2 400 dvojStudy (od 1995, 2 400 dvoj��at ve vat ve v��ku 75+)ku 75+)



PodmPodmíínn��nost pnost p��irozenirozenéé ddéélky lky žživotaivota
(Martin aj., 2002)(Martin aj., 2002)

25 % 25 % -- genetickygeneticky
75 % 75 % -- epigenetickyepigeneticky



DDéélka lka žživota dvojivota dvoj��atat
(M. (M. RocksteinRockstein))

•• tt��sný vztah dsný vztah déélky lky žživota jednovajeivota jednovaje��ných ných 
dvojdvoj��at pat p��i i úúmrtmrtíí ve vve v��ku 65ku 65--70 let70 let

•• neprnepr��kazný vztah pkazný vztah p��i i úúmrtmrtíí ve vve v��ku 80+ku 80+
•• spspíšíše genetika kre genetika kráátkovtkov��kosti (dispozice k kosti (dispozice k 

chorobchorobáám) nem) nežž dlouhovdlouhov��kostikosti
•• pp��esto dlouhovesto dlouhov��kost rodikost rodi���� (sourozenc(sourozenc��) ) 

zvyzvyššuje pravduje pravd��podobnost dlouhovpodobnost dlouhov��kostikosti



FunkFunk��nníí stav dlouhovstav dlouhov��kýchkých
(Andersen(Andersen--RanbergRanberg aj., 1999)aj., 1999)

•• 3075 dvoj3075 dvoj��at ve vat ve v��ku 75ku 75--94 let, 276 osob ve 94 let, 276 osob ve 
vv��ku 100+ku 100+

•• od vod v��ku 75ku 75--79 let se funk79 let se funk��nníí zdatnost zhorzdatnost zhorššujeuje
•• ve vve vššech vech v��kových kategorikových kategoriíích je horch je horšíší u u žženen
•• deterioracedeteriorace pomalejpomalejšíší u dlouhovu dlouhov��kýchkých
•• ve vve v��ku 100+ zvlku 100+ zvláádlo vdlo vššech 6 aktivit ADL ech 6 aktivit ADL 

44% mu44% muž�ž� a 20% a 20% žženen



KandidKandidáátsktskéé geny dlouhovgeny dlouhov��kostikosti::

GenGen ProduktProdukt LokalizaceLokalizace Funkce                       Funkce                       
klothoklotho betabeta--glukosidglukosidáázaza 13q13q antioxidant, antioxidant, 

antiprogerickýantiprogerický
faktor  faktor  

MORF4 MORF4 transkriptranskrip��nníí faktor faktor 
protoonkogenu Bprotoonkogenu B--mybmyb 44 regulace regulace 

bunbun����nnéého ho 
cyklucyklu

APOEAPOE apolipoproteinapolipoprotein ––EE 19q19q metabolismus  metabolismus  
lipidlipid��

RENREN reninrenin 1q1q tonus ctonus céév               v               
SODSOD--11 superoxiddismutsuperoxiddismutáázaza ––11 21q21q antioxidantantioxidant
SODSOD--22 superoxiddismutsuperoxiddismutáázaza ––2     2     6p6p antioxidantantioxidant
THOTHO tyrozinhydroxyltyrozinhydroxyláázaza 11p11p katecholaminykatecholaminy
MtMt DNADNA mitochondrimitochondriáálnlníí genomgenom mitochondrimitochondriáálnlníí oxidativnoxidativníí

chromozomchromozom fosforylacefosforylace
HLAHLA--DRDR antigen lidských leukocytantigen lidských leukocyt�� 6p6p imunitaimunita
ACEACE angiotenzinangiotenzin konvertujkonvertujííccíí 17q17q tonus ctonus céévv

enzymenzym
APOBAPOB apolipoproteinapolipoprotein ––BB 2p2p metabolismus lipidmetabolismus lipid��
PAIPAI--11 inhibitor inhibitor plazminovplazminovééhoho 7q7q srsráážžlivost livost 

aktivaktiváátorutoru krevnkrevníí



Gen Gen KlothoKlotho
-- gen lokalizovaný na 13.chromozomu (13q12)gen lokalizovaný na 13.chromozomu (13q12)
-- mutace vmutace v pokusech na mypokusech na myšíších ch –– progerickýprogerický syndromsyndrom
-- overexpreseoverexprese –– prodlouprodloužženeníí nadnad��je doje dožžititíí
Funkce: Funkce: 
-- inhibice IGFinhibice IGF--11
-- aktivace transkripaktivace transkrip��nníího faktoru  Fox 0ho faktoru  Fox 0
-- indukce exprese indukce exprese MnMn--superoxiddismutsuperoxiddismutáázyzy



MORF 4MORF 4 (mortality (mortality factorfactor on chromozom 4)on chromozom 4)
•• kandidkandidáátntníí gen extrgen extréémnmníí ddéélky lky žživotaivota

(oblast 4q33(oblast 4q33--q34.1)q34.1)
•• kkóóduje transkripduje transkrip��nníí faktor regulujfaktor regulujííccíí

transkripci transkripci protoonkogenuprotoonkogenu BB--mybmyb
(regulace p(regulace p��echodu zechodu z G1 do SG1 do S ffááze ze 
bunbun����nnéého cyklu)ho cyklu)



MatroklinnMatroklinníí mitochondrimitochondriáálnlníí dd��didi��nostnost

•• mitochondrimitochondriáálnlníí genotyp Mt5178Agenotyp Mt5178A
•• vysoký výskyt u stoletých Japoncvysoký výskyt u stoletých Japonc�� (45%)(45%)
•• ninižžšíší výskyt povýskyt pošškozenkozeníí volnými radikvolnými radikáályly



ApolipoproteinApolipoprotein EE

strukturstrukturáálnlníí protein syntetizovanýprotein syntetizovaný
•• v  jv  jáátrechtrech
•• v mozku (primv mozku (primáárnrníí astrocytyastrocyty))
•• v kv k�ž�žii
•• v v makrofmakrofáázzííchch



ApolipoproteinApolipoprotein EE

ligandligand pro interakci s pro interakci s lipoproteinovýmilipoproteinovými
receptory  ve tkreceptory  ve tkáánníích ch 
a) samotný a) samotný apoapo E jako E jako ligandligand pro pro 

zbytkovzbytkovéé chylomikronychylomikrony
b) b) apoapo E + E + apoapo B 100 jako B 100 jako ligandligand propro

LDL receptorLDL receptor
ApoApo E je bohatý na E je bohatý na ArgArg –– tvotvo��íí aažž 55--10 % 10 % 

vvššech AMK ve VLDLech AMK ve VLDL



Gen pro Gen pro apoapo EE

•• lokalizace na 19. chromozomu  (19q13.2)lokalizace na 19. chromozomu  (19q13.2)
•• trojalelntrojalelníí polymorfismus E2, E3, E4polymorfismus E2, E3, E4

E2 se liE2 se lišíší od E3 zod E3 záámm��nou nou ArgArg za za CysCys vv poloze 158, poloze 158, 
E4 od E3 zE4 od E3 záámm��nou nou ArgArg za za CysCys na pozici 112na pozici 112

•• zastoupenzastoupeníí alelalel vv bb��lološšskskéé populaci:populaci:
E2 8%E2 8%
E3 78%E3 78%
E4 14%E4 14%



AlelaAlela E4 zvyE4 zvyššuje rizikouje riziko

hypercholesterolemiehypercholesterolemie celkovcelkovéé i LDL i LDL 
aterosklerateroskleróózyzy
syndromu demencesyndromu demence
AlzheimerovyAlzheimerovy choroby?choroby?

AlelaAlela E2  E2  -- vv tomto smyslu tomto smyslu protektivnprotektivníí



DlouhovDlouhov��kost kost --SouhrnSouhrn

•• DlouhovDlouhov��kých osob pkých osob p��ibývibýváá v rv ráámci mci 
civilizaciviliza��nníího vývojeho vývoje

•• Vliv Vliv žživotnivotníího prostho prost��ededíí, zdravotn, zdravotníího stavu, ho stavu, 
zdravotnických  sluzdravotnických  služžebeb

•• Tyto vnTyto vn��jjšíší faktory umofaktory umožžnníí uplatnuplatn��nníí
genetickgenetickéé dispozicedispozice



DlouhovDlouhov��kost kost -- SouhrnSouhrn

•• Populace je z hlediska dispozice k Populace je z hlediska dispozice k 
dlouhovdlouhov��kosti heterogennkosti heterogenníí

•• PrediktoryPrediktory dlouhovdlouhov��kosti neznkosti neznááme me –– jen jen 
dlouhovdlouhov��kost v rodinkost v rodin��

•• DlouhovDlouhov��ccíí jsou ve stjsou ve stáá��íí zdravzdrav��jjšíší a zdatna zdatn��jjšíší
nenežž jejich vrstevnjejich vrstevnííci (nejde o zadrci (nejde o zadržžovováánníí smrti)smrti)



DlouhovDlouhov��kost kost -- SouhrnSouhrn

•• NarNar��ststáá význam mvýznam míírnrnéé disabilitydisability = k= k��ehkosti, ehkosti, 
nikoli tnikoli t�ž�žkkéé zzáávislostivislosti

•• DlouhovDlouhov��kkéé jsou jsou ��astast��ji ji žženy, ale jsou meny, ale jsou méénn��
zdatnzdatnéé nenežž dlouhovdlouhov��ccíí mumužžii

•• NeznNeznááme klinickme klinickéé normy a standardy pro normy a standardy pro 
dlouhovdlouhov��kkéé pacienty.pacienty.



DlouhovDlouhov��kostkost –– propro�� nene??



SudiSudi��ka ka KlKlóóththóó –– C. C. ClaudelClaudel, 1883, 1883



ProPro�� se se ��lovlov��k s vk s v��kem mkem m��nníí??
ProPro�� vznikvznikáá fenotypfenotyp ststáá��íí??

ststáárnutrnutíí jako biologickjako biologickáá zzáákonitostkonitost
-- genetický programgenetický program
-- opotopot��ebovebováánníí

choroby a jejich dchoroby a jejich d��sledky (sledky (aterosklerozaateroskleroza))
žživotnivotníí zpzp��sob sob -- inaktivitainaktivita, , dekondicedekondice, dieta, dieta



vliv prostvliv prost��ededíí
-- pp��íírodnrodníí (st(stáárnutrnutíí kk�ž�že)e)
-- socisociáálnln�� ekonomický (sociekonomický (sociáálnlníí role)role)
-- baribariééryry

psychickpsychickéé faktory (faktory (žživotnivotníí ududáálosti, adaptace na losti, adaptace na 
ststáárnutrnutíí))

jinjinéé



Je funkJe funk��nníí stav ve ststav ve stáá��íí ovlivnitelný? ovlivnitelný? 

ZvlZvláádnutdnutíí chorobchorob
-- prevenceprevence
-- lléé��eneníí
-- rehabilitacerehabilitace
-- kompenzace nkompenzace náásledksledk��

((ergoterapieergoterapie))



Aktivity Aktivity 
-- pohybovpohybovéé
-- psychickpsychickéé (mozkový tr(mozkový tréénink) nink) 
-- socisociáálnlníí (komunikace)(komunikace)

OvlivnOvlivn��nníí vlivu prostvlivu prost��ededíí
AktivnAktivníí pp��íístup ke ststup ke stáárnutrnutíí



VlastnVlastníí ststáárnutrnutíí (involuce)(involuce)
-- ??????
-- omezenomezeníí energetickenergetickéého pho p��ííjmujmu
-- geriatrikageriatrika? ? 



Co znamenCo znamenáá úúspsp��ššnnéé ststáárnutrnutíí??

subjektivnsubjektivníí spokojenostspokojenost
dobrý zdravotndobrý zdravotníí stav, prevence stav, prevence „„chorob stchorob stáá��í“í“
dobrý funkdobrý funk��nníí stavstav
seberealizace, autonomie, participaceseberealizace, autonomie, participace



ŽŽivotosprivotosprááva ve stva ve stáá��íí

Aktivity sociAktivity sociáálnlníí –– socisociáálnlníí ssíí��
Aktivity psychickAktivity psychickéé
Psychohygiena (Psychohygiena (ŠŠvancara): perspektivavancara): perspektiva

prupružžnostnost
prozprozííravostravost
porozumporozum��nníí
potpot��ššeneníí



PohybovPohybovéé aktivityaktivity
OdpoOdpo��inek, spinek, spáánek, relaxacenek, relaxace
DietaDieta



PohybovPohybovéé aktivityaktivity

DD��leležžitit��jjšíší pro zdravpro zdravíí je pohybovje pohybováá aktivita neaktivita nežž
tt��lesnlesnáá zdatnostzdatnost

DD��leležžitit��jjšíší nenežž pohybovpohybováá aktivita v mlaktivita v mlááddíí je je 
pohybovpohybováá aktivita aktuaktivita aktuáálnlníí

CCííle pohybovle pohybovéé aktivity: metabolickaktivity: metabolickáá adaptadapt..
zdatnost (szdatnost (sííla)la)
prupružžnost, rozsahnost, rozsah
potpot��ššeneníí



Kondice, rozsah pohybKondice, rozsah pohyb��, svalov, svalováá ssííla jsou ovlivnitelnla jsou ovlivnitelnéé i i 
v 8. v 8. decdecééniuniu

ZZáákladnkladníí pohybovpohybováá aktivita: chaktivita: ch��zeze
TrTrééninkovninkováá pohybovpohybováá aktivita: aktivita: cyklotrenacyklotrenažžerer
PP��ed rekondied rekondi��nníím programem funkm programem funk��nníí vyvyššetet��eneníí

((bicykloergometriebicykloergometrie))
IndividuIndividuáálnlníí stanovenstanoveníí zzáátt�ž�žee



ZZáákladnkladníí hodnocenhodnoceníí zzáátt�ž�že (e (úú��innost + innost + 
bezpebezpe��nost) nost) –– tepovtepováá frekvencefrekvence

OrientaOrienta��nn�� u zdravu zdravéého ho ��lovlov��ka: ka: 
puls ppuls p��i zi záátt�ž�ži = 0,75 x (220 i = 0,75 x (220 –– vv��k)k)

HodnocenHodnoceníí pulsupulsu
-- pohmatempohmatem
-- mm����ii�� na zna záápp��ststíí (sport(sport--tester)tester)



PotPot��ebnebnáá dostatedostate��nnáá intenzita (dosaintenzita (dosažženeníí TF, TF, 
zapocenzapoceníí) i ) i ��as (cca 20 minut)as (cca 20 minut)

AdaptaAdapta��nníí efekt chefekt ch��ze: asi 25 km/ týden ze: asi 25 km/ týden 
rychlostrychlostíí pokud mopokud možžno 4no 4--6 km/ hodinu6 km/ hodinu

PP��izpizp��sobensobeníí pohybovpohybovéému handicapu mu handicapu 



Typy pohybových aktivitTypy pohybových aktivit

habituhabituáálnlníí aktivityaktivity
programovanprogramovanéé aktivityaktivity

-- samostatnsamostatn��
-- rekondirekondi��nníí centracentra

pp��i VFN i VFN –– RekondiRekondi��nníí centrum TJ centrum TJ MedicinaMedicina
(Praha 2, (Praha 2, SalmovskSalmovskáá 5)5)

pp��i FN Motol i FN Motol –– KardiokubKardiokub kliniky kliniky 
tt��lovýchovnlovýchovnéého lho léékaka��stvstvíí



dopldopl��kovkovéé aktivity aktivity –– plavplaváánníí (tepl(tepláá voda), voda), 
bb�ž�žkovkováánníí, turistika, turistika



DietaDieta

BrBráánit nit malnutricimalnutrici i obeziti obezit��
S vS v��kem se mkem se m��nníí slosložženeníí tt��la (ubývla (ubýváá svalovina, svalovina, 

pp��ibývibýváá tuk)tuk)
Hmotnost s vHmotnost s v��kem mkem míírnrn�� stoupstoupáá -- BMI ve stBMI ve stáá��íí

„„bezpebezpe��nýný““ do 27,0 do 27,0 
Dieta by mDieta by m��la být: biologicky pestrla být: biologicky pestráá, , 

kaloricky umkaloricky umíírnrn��nnáá



Dostatek tekutinDostatek tekutin
Vhodný dostatek vlVhodný dostatek vláákninykniny
PotravinovPotravinovéé dopldopl��ky ky –– „„s ms míírourou““



Nemocnost ve stNemocnost ve stáá��íí

MM��nníí se klinický obraz (nse klinický obraz (n��kterých) chorob kterých) chorob --
„„choroby ve stchoroby ve stáá��í“í“

MM��nníí se výskyt nse výskyt n��kterých chorob kterých chorob -- „„choroby choroby 
ststáá��í“í“

StoupStoupáá sousou��asný výskyt vasný výskyt vííce chorob ce chorob --
multimorbiditamultimorbidita/ / komorbiditakomorbidita

MM��nníí se psychosocise psychosociáálnlníí dopad chorobdopad chorob
NarNar��ststáá nemocnost (nezdravnemocnost (nezdravíí) bez chorob) bez chorob



„„ZdravZdravíí je vje vííce nece nežž nepnep��íítomnost tomnost 
chorobychoroby““ (WHO)(WHO)

Nejde o pNejde o p��esahovesahováánníí medicmedicíínských kompetencnských kompetencíí
do sfdo sfééry ry šštt��ststíí ��i blahobytui blahobytu

Jde o pochopenJde o pochopeníí významu významu nezdravnezdravíí bez chorobbez chorob
celostncelostníí pojetpojetíí zdravzdravíí: : stav organismu v stav organismu v 

interakci s prostinterakci s prost��ededíímm



Poruchy zdravPoruchy zdravíí

KlasickKlasickéé choroby  choroby  
Nezdatnost organismuNezdatnost organismu

-- výkonnost (fungovvýkonnost (fungováánníí -- functionningfunctionning))
-- odolnostodolnost
-- adaptabilitaadaptabilita
-- subjektivnsubjektivníí proprožžitek itek 
-- vliv prostvliv prost��ededíí



Projevy a dProjevy a d��sledky nezdatnosti sledky nezdatnosti --
nedostatku zdravnedostatku zdravíí

DisabilitaDisabilita -- poruchy aktivity (napporuchy aktivity (nap��. porucha . porucha 
chozenchozeníí))

Handicap Handicap -- poruchy participace poruchy participace 
Nespokojenost, utrpenNespokojenost, utrpeníí, pokles zdrav, pokles zdravíím m 

podmpodmíínn��nnéé kvality kvality žživotaivota
Komplikace, ohroKomplikace, ohrožženeníí žživota, zkrivota, zkráácenceníí LE a LE a 

HALE (pHALE (páády, zdy, záánn��ty, ty, dekubitydekubity, sebevra, sebevražždy)dy)



PP��íí��iny nezdatnosti ve stiny nezdatnosti ve stáá��íí

klasickklasickéé choroby choroby -- zvlzvlášáštt�� „„choroby stchoroby stáá��í“í“
potencovpotencováánníí banbanáálnlníích zmch zm��n (n (komorbiditakomorbidita))
genetickgenetickáá dispozice (svalovdispozice (svalováá ssííla)la)
involuinvolu��nníí zmzm��nyny
inaktivitainaktivita (pohybov(pohybováá, psychick, psychickáá))
malnutricemalnutrice
iatrogenniatrogenníí vlivy (nevlivy (nežžáádoucdoucíí úú��inky linky léékk��))
subjektivnsubjektivníí proprožžíívváánníí



Vztah zdravVztah zdravíí -- nemocnemoc

nejde o dichotomii bunejde o dichotomii bu�� zdravzdravíí, nebo  nemoc, nebo  nemoc
jde o kontinuum, o mjde o kontinuum, o mííru zdravru zdravíí
s involucs involucíí: ubýv: ubýváá zdravzdravíí

klesklesáá potencipotenciáál zdravl zdravíí
roste význam roste význam dekompenzujdekompenzujííccííchch

stresorstresor��
rozvrozvííjjíí se kse k��ehkost (ehkost (frailtyfrailty))
mm��nníí se vnse vníímmáánníí zdravzdravíí



PojetPojetíí nemocnostinemocnosti

•• XenochtonnXenochtonníí –– nemoc jako vnnemoc jako vn��jjšíší ududáálostlost
-- existuje existuje „„svsv��t chorobt chorob““
-- nemoc je z organismu nemoc je z organismu 

„„odstranitelnodstranitelná“á“
-- 1 choroba u 1 choroba u „„zdravzdravééhoho““ ��lovlov��ka ka 

•• AutochtonnAutochtonníí –– nemoc jako stav organismunemoc jako stav organismu
-- geriatrickgeriatrickáá multimorbiditamultimorbidita
-- geriatrickgeriatrickáá kk��ehkost ehkost 



PotenciPotenciáál zdravl zdravíí (C.Drbal)(C.Drbal)

Komponenty potenciKomponenty potenciáálu zdravlu zdravíí::
zdatnostzdatnost
odolnostodolnost
kreativnkreativníí adaptabilitaadaptabilita (vlivy prost(vlivy prost��ededíí, zm, zm��ny ny 

homeosthomeostáázyzy, regula, regula��nníí kapacita)kapacita)



GeriatrickGeriatrickáá medicmedicíína vyna vyžžaduje:aduje:

znalost atypických znalost atypických „„chorob ve stchorob ve stáá��í“í“
chchááppáánníí autochtonnautochtonníí nemocnosti jako nemocnosti jako „„stavu stavu 

organismuorganismu““
posilovposilováánníí celostncelostníího zdravho zdravíí ((salutogenesesalutogenese))
zzáájem o jem o chorobychoroby -- o o funkfunk��nníí stavstav ((disabilitudisabilitu) ) 

starstaréého ho ��lovlov��ka ka -- o o nnáároky prostroky prost��ededíí
celostncelostníí, psycho, psycho--somatosomato--socisociáálnlníí pp��íístupstup



„„ZZááplava zdravotnplava zdravotníích zmch zm��n ve stn ve stáá��í“í“

HrozHrozíí polypragmazie, npolypragmazie, nááhrada socihrada sociáálnlníích rolch rolíí
„„chronickým pacientemchronickým pacientem““..

KterKteréé obtobtíížže a zme a zm��ny ny „„lléé��itit““??
•• prognosticky zprognosticky záávavažžnnéé
•• hrozhrozííccíí komplikacemikomplikacemi
•• funkfunk��nn�� zzáávavažžnnéé
•• subjektivnsubjektivn�� zzáávavažžnnéé



NovNovéé paradigma medicparadigma medicíínyny



AaronAaron AntonovskyAntonovsky

1923 1923 -- 19941994
americký sociolog medicamerický sociolog medicííny ny žžijijííccíí v Izraeliv Izraeli
koncept kontinuity koncept kontinuity „„zdravzdravíí--nemocnemoc““
koncept patogenese koncept patogenese versusversus salutogenesesalutogenese
sensesense ofof coherencecoherence -- vv��domdomíí souvislostsouvislostíí, , 

kontinuity, sounkontinuity, sounááleležžitosti  itosti  



ZaZa��lenlen��nníí zdravotnzdravotníích problch probléémm�� a a 
lléé��eneníí do kontextu do kontextu žživotnivotníí rolerole

AntonovskyAntonovsky -- sensesense ofof coherencecoherence
MaslowMaslow (teorie pot(teorie pot��eb) eb) -- transcendencetranscendence
FranklFrankl -- meaningmeaning ofof lifelife
NezbytnNezbytnéé je je pochopenpochopeníí kk��ehkehkéého starho staréého ho 
��lovlov��kaka -- pak pochoppak pochopííme, prome, pro�� se objevil v se objevil v 
ordinaci, co oordinaci, co o��ekekáávváá, k , k ��emu chce být lemu chce být léé��en, en, 
co pro nco pro n��ho znamenho znamenáá „„být zdrbýt zdráávv““..



InvoluInvolu��nníí zmzm��ny se vny se vííce týkajce týkajíí „„zdravotnzdravotníího ho 
stavustavu““ nenežž chorobchorob

K zK záákladnkladníím cm cííll��m lm léé��eneníí ve stve stáá��íí patpat��íí
zachovzachováánníí a obnova smysluplnosti, a obnova smysluplnosti, 
seberealizace, svseberealizace, svéébytnosti.bytnosti.

VyVy��lele��ujujííccíí koncept koncept „„casuscasus socialissocialis““ by mby m��l být l být 
nahrazen psychosocinahrazen psychosociáálnlníím konceptem stonm konceptem stonáánníí
a a salutogenesesalutogenese..



GeriatrickGeriatrickáá kk��ehkost ehkost -- frailtyfrailty

„„vetchostvetchost““ -- intolerance standardnintolerance standardníí lléé��byby
kategorie omezenkategorie omezeníí sobsob��stasta��nosti (IADL)nosti (IADL)
vulnerabilitavulnerabilita -- riziko nriziko nááhlhléé dekompenzace dekompenzace 

zdravotnzdravotníí ��i funki funk��nníí ((instabilitainstabilita s ps páády)dy)
mmííra poklesu potencira poklesu potenciáálu zdravlu zdravíí (zdatnost, (zdatnost, 

odolnost, adaptabilita)odolnost, adaptabilita)
multisystmultisystéémovmovéé postipostižženeníí (mobilita, smysly, (mobilita, smysly, 

kognicekognice, vý, výžživa) iva) 



GeriatrickGeriatrickáá kk��ehkostehkost

psychosomatický konceptpsychosomatický koncept
ffááze ze geriatrickgeriatrickéé deterioracedeteriorace -- narnar��ststáánníí významu významu 

s ps p��ibývibýváánníím dlouhovm dlouhov��kých (kých (longevitylongevity
medicinemedicine)?)?



Prvky Prvky geriatrickgeriatrickéé deterioracedeteriorace a a 
kk��ehkostiehkosti

dekondicedekondice
sarkopeniesarkopenie
horhoršíší tolerance ztolerance záátt�ž�žee
deldelšíší doba zotavendoba zotaveníí
mmíírný kognitivnrný kognitivníí deficit deficit 
(CIND, fluidn(CIND, fluidníí inteligence, inteligence, 
pampam����))
sensorický deficitsensorický deficit

úúnavanava
nechutenstvnechutenstvíí, hubnut, hubnutíí
apatie a apatie a hypobuliehypobulie
hypomobilitahypomobilita
zpomalenzpomaleníí
imunodeficitimunodeficit
dyskoordinacedyskoordinace pohybupohybu
zmzm��na kloubnna kloubníích vzor ch vzor 



KritKritééria kria k��ehkosti dle ehkosti dle FriedovFriedovéé

NeNeúúmyslný pokles myslný pokles 
hmotnosti > 5kg/ rokhmotnosti > 5kg/ rok
ÚÚnava, vynava, vy��erpanost erpanost 
((BorgovaBorgova subjsubj. . šškkáála)la)
SvalovSvalováá slabostslabost
PomalPomaláá chch��zeze
Pokles tPokles t��lesnlesnéé aktivityaktivity

AnorexieAnorexie
SarkopenieSarkopenie
HypomobilitaHypomobilita
Poruchy rovnovPoruchy rovnovááhyhy
DepreseDeprese
KognitivnKognitivníí deficitdeficit





Etiologie Etiologie geriatrickgeriatrickéé kk��ehkostiehkosti

1. 1. unikauzunikauzáálnlníí: : -- genetickgenetickáá expreseexprese
-- volnvolnéé radikradikáályly
-- cytokiny (cytokiny (inflaminflam ageingageing))

2. 2. multikauzmultikauzáálnlníí: : 
involuce (vinvoluce (v��etnetn�� hormonhormonáálnlníích vlivch vliv��))
multimorbiditamultimorbidita
dekondicedekondice, , malnutricemalnutrice
psychosocipsychosociáálnlníí vlivy vlivy -- motivace, aktivity motivace, aktivity 



DD��sledky ksledky k��ehkostiehkosti

pokles kvality pokles kvality žživotaivota
disabilitadisabilita -- poruchy aktivity, participace, poruchy aktivity, participace, 

sobsob��stasta��nostinosti
potpot��eba eba longlong--term care (LTC) term care (LTC) 
horhoršíší prognprognóóza chorob, komplikaceza chorob, komplikace
geriatrickgeriatrickéé syndromysyndromy
mortalitamortalita



KlinickKlinickáá manifestace kmanifestace k��ehkostiehkosti

ve stve stáá��íí je moje možžnnáá disabilitadisabilita i ztri ztrááta sobta sob��stasta��nosti nosti 
bez zjevnbez zjevnéé dominantndominantníí chorobychoroby

vývý��et chorob nevystihuje stav, rizika ani potet chorob nevystihuje stav, rizika ani pot��eby eby 
kk��ehkehkéého ho geriatrickgeriatrickééhoho pacientapacienta

nnáásilnsilnéé pp��ii��azovazováánníí choroby k funkchoroby k funk��nníím m 
problprobléémm��m pacienta mm pacienta m�ž�že být zave být zaváádd��jjííccíí



VVíícerozmcerozm��rnrnáá geriatrickgeriatrickáá diagnostika diagnostika 
(CGA)(CGA)

chorobychoroby
obtobtíížžee -- symptomy, syndromy, limitacesymptomy, syndromy, limitace
funkfunk��nníí stavstav (ICF, FIM, ADL, (ICF, FIM, ADL, BarthelBarthel, a j.), a j.)
souvisejsouvisejííccíí okolnosti (okolnosti (perignperignóózaza) ) -- socisociáálnlníí ssíí��, , 

nnáároro��nost prostnost prost��ededíí, zabezpe, zabezpe��enostenost
priority pacienta, jeho priority pacienta, jeho žživotnivotníí konceptkoncept



GeriatrickGeriatrickéé syndromy syndromy -- klinickklinickáá
manifestace kmanifestace k��ehkosti  ehkosti  

syndrom syndrom instabilityinstability
syndrom syndrom imobilityimobility (imobiliza(imobiliza��nníí syndrom)syndrom)
syndrom syndrom hypomobilityhypomobility, , dekondicedekondice, svalov, svalovéé

slabosti aslabosti a
syndrom anorexie a kachexiesyndrom anorexie a kachexie
syndrom syndrom inkontinenceinkontinence



GeriatrickGeriatrickéé syndromy syndromy -- klinickklinickáá
manifestace kmanifestace k��ehkosti ehkosti 

syndrom kognitivnsyndrom kognitivníího deficitu, poruch pamho deficitu, poruch pam��ti a ti a 
pp��idruidružženenéé psychickpsychickéé alteracealterace

syndrom syndrom maladaptacemaladaptace a psychosomaticka psychosomatickéé
dekompenzacedekompenzace

syndrom smsyndrom smíšíšenenéého smyslovho smyslovéého postiho postižženeníí, , 
senzoricksenzorickéé a komunikaa komunika��nníí deprivacedeprivace

syndrom terminsyndrom termináálnlníí geriatrickgeriatrickéé deterioracedeteriorace



GeriatrickGeriatrickéé syndromy syndromy -- klinickklinickáá
manifestace kmanifestace k��ehkosti ehkosti 

syndrom syndrom geriatrickgeriatrickéé kk��ehkosti?ehkosti?
syndrom týrsyndrom týráánníí a zanedba zanedbáávváánníí ((elderelder abuse abuse andand

neglectneglect, EAN), EAN)
syndrom  syndrom  selfself--neglectneglect (Diogen(Diogen��v syndrom)v syndrom)



Terapie pokroTerapie pokro��ililéé a a progredujprogredujííccíí
kk��ehkosti? ehkosti? 

paliativnpaliativníí -- po diferencipo diferenciáálnlníí diagnostice diagnostice 
(p(p��íí��ina nelina neléé��itelnitelnáá, nezn, neznáámmáá) ) 

-- po terapeutickpo terapeutickéém pokusu m pokusu 
((refrakternostrefrakternost))

-- po odmpo odmíítnuttnutíí vyvyššetet��ovacovacíích ach a
lléé��ebných aktivit pacientemebných aktivit pacientem

nepaliativnnepaliativníí



NepaliativnNepaliativníí lléé��ba pokroba pokro��ililéé a a 
progredujprogredujííccíí kk��ehkosti?ehkosti?

„„chorobchorob““ -- chronický a chronický a relabujrelabujííccíí zzáánn��tt
-- depresedeprese
-- hypotyreozahypotyreoza, m. , m. AddisonAddison
-- prevence kastracprevence kastracíí?!??!?
-- poruchy vnitporuchy vnit��nníího prostho prost��ededíí, DM, DM

„„syndromusyndromu““



SyndromologickSyndromologickáá lléé��ba pokroba pokro��ililéé a a 
progredujprogredujííccíí kk��ehkosti?ehkosti?

omezenomezeníí polypragmasiepolypragmasie
hodnocenhodnoceníí a zlepa zlepššeneníí nutricenutrice
psychoterapie psychoterapie maladaptacemaladaptace a rezignacea rezignace
pohybovpohybováá rekondicerekondice a aktivizacea aktivizace
zmzm��na pohybových stereotypna pohybových stereotyp��
lléé��ba ba sarkopeniesarkopenie
lléé��ba anorexieba anorexie



LaickLaickáá prevence kprevence k��ehkostiehkosti

•• FFoodood intakeintake maintenainedmaintenained
•• RResistanceesistance exercisesexercises
•• AAtherosclerosistherosclerosis preventionprevention
•• IIsolationsolation avoidanceavoidance ((gogo outout andand do do thingsthings, , 

socialsocial netnet))
•• LLimit imit painpain
•• TTaiai ChiChi oror otherother balance  balance  exercisesexercises
•• YYearlyearly functionalfunctional checkcheck



LLéé��ba anorexieba anorexie

odstranodstran��nníí polypragmasiepolypragmasie
zvlzvláádnutdnutíí depresedeprese
utlumenutlumeníí zzáánn��tovtovéé reakcereakce
úúprava potravy (mechanickprava potravy (mechanickáá, chu, chu��ovováá))
antihistaminikaantihistaminika -- cyproheptadincyproheptadin ((PeritolPeritol®®)?)?
orexigennorexigenníí efekt hormonefekt hormon��



OrexigennOrexigenníí efekt hormonefekt hormon��

glukokortikoidy (glukokortikoidy (PrednisonPrednison 2020--40 mg/den) 40 mg/den) 
insulininsulin
androgeny (testosteron, DHEA)androgeny (testosteron, DHEA)
megestrolmegestrol acetasacetas ((MegaceMegace®®, , MegaplexMegaplex®®) ) --

gestagengestagen
úútlum hypofyztlum hypofyzáárnrníích gonadotropinch gonadotropin��



MegestrolMegestrol acetasacetas ((MegaceMegace®®))

pp��vodnvodn�� lléé��ba estrogen ba estrogen dependentndependentnííchch ca ca 
poslposlééze lze léé��ba kachexie ba kachexie -- nnáádorovdorovéé, AIDS, AIDS
zvýzvýššeneníí chuti k jchuti k jíídlu i hmotnosti dlu i hmotnosti -- voda, tuk, voda, tuk, 

bunbun����nnáá hmotahmota
1x denn1x denn�� 400400--800 mg (1800 mg (1--2 m2 m��ssííce)ce)
cena na mcena na m��ssííc pc p��i 400 mg asi 3 000 Ki 400 mg asi 3 000 K��
tbl 40, 160 mg, suspenze 120, 240, 480 mltbl 40, 160 mg, suspenze 120, 240, 480 ml



MegestrolMegestrol acetasacetas ((MegaceMegace®®))

NeNežžáádoucdoucíí úú��inky:inky:
nauseanausea, zvracen, zvraceníí, pr, pr��jmyjmy
retence tekutin se zvýretence tekutin se zvýššeneníím TK m TK -- srdesrde��nníí selhselháánníí

u kardiaku kardiak�� (n(níízkzkáá EF)EF)
impotenceimpotence
tromboembolicktromboembolickáá nemocnemoc



PP��edpoklady dobredpoklady dobréé funkce svalu ve funkce svalu ve 
ststáá��íí

prpr��bb�ž�žnnáá pohybovpohybováá aktivitaaktivita
pp��i poklesu zdatnosti rekondii poklesu zdatnosti rekondi��nníí program program -- aažž + + 

174% (174% (BorstBorst 2004, 2004, FiataroneFiatarone 1990)1990)

vylouvylou��eneníí malnutricemalnutrice
dd��slednslednéé odstranodstran��nníí nnáásledksledk�� stresovstresovéého ho 

hladovhladov��nníí (operace, t(operace, t�ž�žšíší onemocnonemocn��nníí))
aplikace vitamaplikace vitamíínu Dnu D-- VigantolVigantol, , CalciferolCalciferol
aplikace anabolik?aplikace anabolik?



PodPodáávváánníí anabolik?anabolik?

substituce androgenu psubstituce androgenu p��i pri pr��kazu PADAM? kazu PADAM? 
interveninterven��nníí terapie anabolikem pterapie anabolikem p��i výrazni výraznéé

sarkopeniisarkopenii::
-- napnap��. . nandrolonnandrolon ((SuperanabolonSuperanabolon®®) ) 

25 mg i.m. 25 mg i.m. lxlx za 7za 7--10 dn10 dníí (7 (7 ampamp.).)
-- pp��i nutrii nutri��nníí optimalizacioptimalizaci
-- za souza sou��asnasnéého svalovho svalovéého trho trééninku    ninku    

((ZachwiejaZachwieja, 1999), 1999)



RR��stový hormon stový hormon -- nepodnepodáávat vat 

1. 1. mladmladíí STH deficitnSTH deficitníí: anabolický efekt: anabolický efekt
2. 2. ve stve stáá��íí::
zz��ejmejm�� nemnemáá anabolický efektanabolický efekt
nezvynezvyššuje efekt silovuje efekt silovéého trho trééninkuninku
mmáá nenežžáádoucdoucíí úú��inkyinky
u myu myšíší -- deficit STH spojen s dlouhovdeficit STH spojen s dlouhov��kostkostíí
podpodáávváánníí komplexu IGFkomplexu IGF--1/IGFBP1/IGFBP--3 3 ((BoonenBoonen))



RecentnRecentníí doporudoporu��eneníí pro pro rekondicirekondici u u 
sarkopeniesarkopenie

Odporový trOdporový trééninknink alespoalespo�� 3x týdn3x týdn��
PP��ed tred trééninkem peninkem pe��livliváá pp��ííprava svalprava sval��

(rozcvi(rozcvi��eneníí, proh, proh��ááttíí)  )  
NutriNutri��nníí podporapodpora pp��i i malnutricimalnutrici ��i anorexiii anorexii
SuplementaceSuplementace vitaminu Dvitaminu D
AnabolikumAnabolikum ((nandrolonnandrolon) za kontroly ) za kontroly 

nenežžáádoucdoucíích ch úú��inkink�� (j(jáátra)tra)



Kdo se mKdo se máá starat o zdravstarat o zdravíí seniorsenior��??

•• Sami senioSami senio��ii
•• Praktický lPraktický léékaka��
•• GeriatrickGeriatrickáá nemocninemocni��nníí oddodd��lenleníí
•• GeriatrickGeriatrickáá komunitnkomunitníí centra centra -- koordinace, koordinace, 

poradenstvporadenstvíí, kontinuita, kontinuita
•• FyzioterapieFyzioterapie
•• PsychoterapiePsychoterapie



Projekt WHO 2004Projekt WHO 2004



KomunitnKomunitníí centra pcentra p��áátelsktelskáá seniorsenior��m m 
(PHC (PHC centrescentres))

DD��raz na primraz na primáárnrníí ppéé��i (role neli (role neléékaka����) ) 
ProlnutProlnutíí vvššech 3 ech 3 úúrovnrovníí zdravotnzdravotníí ppéé��ee
Integrace Integrace –– geriatrickgeriatrickéé týmytýmy
PP��ibliblíížženeníí kvalitnkvalitníích sluch služžeb senioreb senior��mm
BezbarierovostBezbarierovost
GeriatrickGeriatrickáá edukace personedukace personáálulu
PosPosíílenleníí role obcrole obcíí -- HnutHnutíí zdravých mzdravých m��stst



NNááslednslednáá, nebo dlouhodob, nebo dlouhodobáá ppéé��e o osoby s e o osoby s 
ohroohrožženou/omezenou sobenou/omezenou sob��stasta��nostnostíí? ? 

•• NNááslednslednáá ppéé��e e –– oddodd��lovlováánníí zdravotnzdravotníí a socia sociáálnlníí slosložžkyky
•• DlouhodobDlouhodobáá ppéé��e (e (longlong--term care, LTC) EU, USAterm care, LTC) EU, USA

-- komplexnkomplexníí, integrovan, integrovanáá
-- koordinovankoordinovanáá ((casecase management)management)
-- kontinukontinuáálnlníí
-- komunitnkomunitníí ((communitycommunity--basedbased))
-- týmovtýmováá (r(r��st kompetencst kompetencíí zdravotnzdravotnííkk�� -- nelneléékaka����))
-- dd��stojnstojnáá
-- úú��elnelnáá
-- modernmoderníí technologie (technologie (videokomunikacevideokomunikace))



DlouhodobDlouhodobáá ppéé��ee

•• De De –– institucionalizaceinstitucionalizace
•• De De –– sektorializacesektorializace
•• De De –– medicinalizacemedicinalizace (re(režžimovimov��, nikoli , nikoli 

dostupnostdostupnostíí))
•• De De –– profesionalizace profesionalizace 



DlouhodobDlouhodobáá ppéé��ee

•• IndividualizaceIndividualizace
•• ComprehensiveComprehensive geriatricgeriatric assessmentassessment
•• OdpovOdpovíídajdajííccíí klinický popis klinický popis 

–– funkfunk��nníí zdatnostzdatnost
-- geriatrickgeriatrickéé syndromy syndromy 


