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Nutriční terapie

Výživa ve zdraví i nemoci
IV. díl – Výživa ve stáří

Karolína Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha

Vyvážená a pestrá strava je důležitá nejen z důvodu za-
jištění základních životních pochodů, ale může sloužit i 
v prevenci a léčbě mnoha onemocnění. Příkladem je pre-
vence vzniku podvýživy nebo naopak obezity, dyslipide-
mie, hypertenze, diabetes mellitus 2. typu, osteoporózy 
a některých typů nádorových onemocnění. V neposled-
ní řadě se výživa podílí na dobrém psychickém stavu a 
přiměřený nutriční stav je zárukou odolnosti proti infek-
cím, zdárného průběhu případných pooperačních stavů 
a kvality života jedince. Ve stáří jsou poruchy výživy vel-
mi časté. Udává se, že u osob nad 80 let trpí určitým stupněm malnutrice téměř každý člověk a pokročilé formy malnutrice se ve 
stáří vyskytují téměř v 50 %. Na druhou stranu bývá ve stáří častá obezita, která je považována za šestý nejzávažnější rizikový 
faktor z hlediska vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Nezapomínejme také, že i člověk ve zdánlivě dobrém nutričním stavu 
s přiměřenou hmotností může trpět nedostatkem některého z vitaminů nebo minerálních látek. Ve výživě seniorů se nejčastě-
ji můžeme setkat s nedostatečným příjmem bílkovin, ovoce a zeleniny. To má za následek deficit vitaminu C, kyseliny listové a 
vápníku. Ve stáří bývá častý také nedostatek vitaminu D. Důvodem je, že ve stáří klesá schopnost kůže vytvářet vitamin D, což v 
kombinaci s nedostatečným příjmem vápníku a tím, že senioři mají tendenci se méně pohybovat venku, ovlivňuje kvalitu kostí 
ve vyšším věku. Z uvedených důvodů je doporučována suplementace vitaminem D spolu s vápníkem.

Zajištění optimální výživy ve stáří může být však komplikované z mnoha příčin. V první řadě sebou stáří přináší řadu fyziolo-
gických změn, které mohou být příčinou zhoršeného nutričního stavu. 

Fyziologické změny typické 
pro stáří

Ztráta pocitu žízně a zhoršení teku-
tinové bilance

Nedostatečný pitný režim je ve stá-
ří velmi rizikový. I mírná dehydratace 
může vést ke zhoršení psychických funk-
cí a způsobit halucinace nebo se může 
manifestovat jako projevy demence. Ne-
dostatečný příjem tekutin také zvyšuje 
riziko tromboembolických příhod.

Úbytek svalové hmoty a pokles ba-
zálního metabolismu

S postupujícím věkem se snižuje po-
díl aktivní svalové hmoty ve prospěch 
tukové tkáně. To sebou přináší i pokles 
bazálního metabolismu a z toho vyplý-
vající nižší energetickou potřebu. Roz-
díl mezi bazální energetickou potřebou 
u mladých osob a u seniorů činí v prů-
měru 800 kJ/den, v případě energie spo-
třebované na denní aktivity je tento 
rozdíl mnohem významnější a předsta-
vuje 1600–2000 kJ/den. Nepřizpůsobení 
se změněným energetickým potřebám 
organismu vede ke vzniku nadváhy a 
obezity. Vznik obezity bývá podpořen i 
nevhodnou skladbou stravy a nízkou po-
hybovou aktivitou.

Změny psychických funkcí
Setkat se můžeme zejména se sklonem 

k depresím, které mohou být prohloube-
ny i případným úbytkem sociálních kon-
taktů až sociální izolací a nepříznivou 
finanční situací. Také ve stáří častá de-
mence výrazně zhoršuje nutriční stav, 
zejména ve smyslu vzniku malnutrice. 
Pacienti s rozvinutou demencí potřebu-
jí k jídlu motivovat, důležitá je i pomoc 
při jídle. V pokročilejších stadiích nemo-
ci se jako nejvhodnější jeví výživa pomo-
cí sondy.

Změny imunitního systému
Změny imunitního systému jsou spoje-

ny se zvýšenou náchylností k onemocně-
ní a zhoršeným hojením ran. Na druhou 
stranu nepříznivý nutriční stav prohlu-
buje poruchy imunitních funkcí. Osoby 
v malnutrici jsou ve zvýšené míře ohro-
ženi zhoršením plicních funkcí v důsled-
ku snížení svalové síly, což zvyšuje riziko 

vzniku pneumonií.

Zhoršení funkce trávicího traktu
Zhoršená funkce trávicího traktu se 

projevuje sníženou sekrecí slin, zhorše-
nou motilitou žaludku a střev a sníže-
nou produkcí trávicích enzymů. Velmi 
nepříznivě bývá vnímáno především su-
cho v ústech. Příčin jeho vzniku je řada, 
může se jednat o vedlejší efekt léků, dů-
sledek ozáření při terapii nádorových 
onemocnění nebo může být příčinou de-
hydratace. Sucho v ústech nepříznivě 
ovlivňuje schopnost žvýkání, zhoršuje 
chuťové vjemy a polykání. Poruchy poly-
kání se nejčastěji vyskytují u pacientů po 
mozkové příhodě nebo u osob s Parkin-
sonovou chorobou, roztroušenou skle-
rózou nebo Alzheimerovou nemocí. Po-
ruchy polykání významně zvyšují riziko 
aspirace a vzniku aspirační pneumonie.

Pro stáří jsou časté i poruchy chuti a či-
chu. V důsledku nedostatečného vní-

Parkinson James (1755–1824) – britský lékař. Pocházel z  lékařské rodiny, mezi jeho zájmy patřila nejen medi-
cína, ale i přírodní vědy, především geologie a paleontologie. Jeho práce o onemocnění nervového systému byla 
publikována v roce 1817 a téměř na 50 let zapadla. Až Charcot a jeho kolegové tento popis použili a nemoc nazvali 
Parkinsonovou chorobou.

Alzheimer Alois (1864–1915) – německý lékař. Navštěvoval univerzity v  Aschaff enburgu, Tübingenu, Berlíně a 
Würzburgu. Lékařskou kariéru začal v útulku pro mentálně postižené ve Frankfurtu nad Mohanem. Svá pozorování 
zaměřil na pacienta jménem Auguste Deter a po jeho smrti popsal příznaky nemoci, kterou Emil Kraepelin pojme-
noval Alzheimerova choroba.

(zdroj informací: archiv redakce)
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mání chuti senioři často nadměrně solí 
nebo si vybírají pouze z omezeného po-
čtu pro ně chuťově atraktivních jídel. 
Nadbytečný příjem soli má vztah k hy-
pertenzi a vede i k zadržování tekutin 
v těle. Malá pestrost ve výběru potravin 
přináší riziko nedostatečného příjmu jak 
hlavních živin, tak i řady vitaminů a mi-
nerálních látek.

Příčinou nedostatečného příjmu po-
travy je také ztráta dentice nebo nepad-
noucí protéza. Na ztrátě dentice se po-
dílí i snížená péče o dutinu ústní a nižší 
frekvence návštěv u stomatologa. Tyto 
tendence jsou nejvíce patrné u osob 
s příznaky demence. Z nutričních fakto-
rů působí na kvalitu chrupu nepříznivě 
preference kašovité stravy s vyšším ob-
sahem sacharidů a snížený příjem fluo-
ru v potravě.

Během stárnutí se také zhoršuje schop-
nost vstřebávat a trávit živiny. Ve sníže-
né míře se např. vstřebává vitamin B12, 
protože se zvyšujícím se věkem klesá 
schopnost tvořit vnitřní faktor nutný pro 
vstřebávání vitaminu B12.

Významnou příčinou špatného výži-
vového stavu je nemoc a bolest, velkou 
roli hrají i vedlejší účinky léků. Pro stá-
ří je typická polymorbidita, tedy výskyt 
více onemocnění najednou. Léčba vyža-
duje užívání mnohdy značného množ-
ství léků, které mohou ovlivňovat chuť 
k jídlu a vstřebávání různých živin. Chuť 
k jídlu snižují např. digoxin, antiflogisti-
ka, antibiotika nebo cytostatika. Oproti 
tomu chuť k jídlu zvyšuje užívání antide-
presiv, neuroleptik nebo kortikoidů. Ně-
které léky negativně ovlivňují vnímání 

chuti a způsobují např. kovovou pachuť 
v ústech. Významné mohou být i nega-
tivní vlivy na vstřebávání vitaminů nebo 
minerálních látek. Například tetracyk-
lin omezuje vstřebávání železa a zinku, 
cholestyramin omezuje vstřebávání vi-
taminů rozpustných v tucích. Fenytoin 
snižuje vstřebávání vitaminu D a je i an-
tagonistou kyseliny listové.

Doporučení pro výživu
seniorů

V první řadě je důležité zdůraznit úlo-
hu zdravotnických pracovníků v eduka-
ci seniorů. Staří lidé lépe přijímají nové 
poznatky při osobním kontaktu, než z le-
táků nebo časopisů. Ve výživě seniorů je 
důležité především zdůrazňovat důleži-
tost pravidelného a dostatečného příjmu 
tekutin, ovoce, zeleniny a bílkovin. Z hle-
diska výběru vhodných nápojů se dopo-
ručuje pitná voda, ovocné čaje, slabší 
černý čaj, ovocné džusy ředěné vodou. 
Minerální vody nejsou vhodné pro dlou-
hodobé pití. Důležité také je jednotlivé 
druhy nápojů střídat. Proti zvýšení pří-
jmu zeleniny často hovoří zažívací po-
tíže po její konzumaci nebo neschop-
nost zeleninu dobře rozžvýkat. Řešením 
je připravovat zeleninu dušenou (nejlé-
pe v páře), zařazovat zeleninové polévky 
(nezahuštěné jíškou, ale rozmačkanou 
zeleninou) a zeleninová jídla. Ovoce je 
doporučováno kombinovat s mléčnými 
výrobky, zvýší se sytivost výsledného po-
krmu a samozřejmě dosáhneme zvýšení 
příjmu bílkovin a vápníku. Nejvhodnější-
mi zdroji bílkovin jsou polotučné mléč-
né výrobky, libové maso, ryby a vaječný 

bílek. Z rostlinných zdrojů bílkovin jsou 
nejvhodnější luštěniny, které ale mohou 
být hůře tolerovány pro svůj nadýmavý 
efekt. Z mléčných výrobků by měly být 
upřednostňovány zakysané mléčné vý-
robky. Jejich pravidelné užívání zlepšu-
je složení střevní mikroflóry a tím pomá-
há řešit ve stáří časté potíže se zácpou. 
V kyselém prostředí se navíc lépe vstře-
bává vápník a železo. Při výběru tuků se 
snažme vysvětlit zdravotní význam rost-
linných tuků a důležitost jejich omeze-
ného příjmu.

Obecně však platí, že u starých osob 
není žádoucí měnit od základů jejich do-
savadní stravovací zvyklosti. Stejně tak 
v případě nutnosti redukce hmotnosti 
není třeba se snažit dosáhnout ideální 
tělesné hmotnosti. Naopak, mírná nad-
váha je ve vyšším věku prevencí osteo-
porózy.

Pokud není možné zajistit dostateč-
ný příjem per os, lze s výhodou využít 
některé z forem enterální výživy. Nej-
jednodušší formou je sipping (popíjení) 
k tomu určených přípravků, popř. zave-
dení nazoenterální sondy. V situacích, 
kde se předpokládá dlouhodobá nutnost 
pacienta vyživovat enterálně, je nej-
vhodnější zavedení perkutánní endosko-
pické gastrostomie.

Kontakt:
khlavata@endo.cz
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Centrum andragogiky s.r.o. 
pořádá pod záštitou magistrátu Hlavního města Prahy celostátní 

odbornou konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky na téma:

Nutriční péče o nemocné v průběhu jejich léčby
5. října 2011, 12:30–17:30 hodin 

prostory Velkého sálu Magistrátu hl. města Prahy

Mariánské náměstí 2, Praha 1

Informace: www.centrumandragogiky.cz, monikajindrova@centrumandragogiky.cz

Upoutávka

Konference je zařazena do kreditního systému vzdělávání 
dle vyhlášky 4/2010 Sb. pro nelékařské zdravotnické 
pracovníky (4 kredity). Cena: 300,- Kč/účastník.
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Novinky v ediční činnosti Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí
Inzulínové pumpy a kontinuální monitory 
glykémie v kostce
Kateřina Štechová, Zdeněk Šumník

Sport u dětí s diabetem
Jaroslav Škvor, Marta Šnajderová, Milan Svojsík

Povídej mi o inzulínu
Povídej mi o glukometru

Sdružení rodičů a přádel diabetických dětí od svého vzniku v roce 1990 
vyvíjí aktivity s cílem edukovat nejen diabetické děti a jejich rodiče, ale 
i širší veřejnost. Ve svém Edukačním centru pořádá řadu přednášek a kur-
zů, organizuje letní a zimní pobyty v přírodě spojené s intenzivní výukou 
diabetických dětí a také se věnuje tisku edukačních pomůcek, které ná-
sledně distribuuje do rodin malých pacientů.

V rámci své ediční činnosti již sdružení představilo řadu brožur, příru-
ček a materiálů, které pouze za cenu výrobních nákladů obdrží každá ro-
dina nově diagnostikovaného diabetického dítěte. Představujeme zde ma-
teriály, vydané sdružením v roce 2010.

První z předkládaných informačních brožur je Sport u dětí s diabetem. 
Autoři ji rozdělili na část obecnou, kde zdůrazňují důležitost pohybové ak-
tivity a stručně vysvětlují jak fyzická zátěž působí na nemocného s diabe-
tes mellitus. Dále jsou zde praktické rady a konkrétní doporučení týkající 
se dávkování inzulínu, jídla a pitného režimu. V části speciální autoři uvá-
dějí nejběžnější  druhy sportů (běh, plavání, jízda na kole, míčové hry...) 
a jejich vhodnost pro diabetiky a úskalí, která může mít jejich provozová-
ní. Za zmínku stojí i komentáře samotných diabetických dětí, ve kterých 
uvádí své zkušenosti se sportem.

 Další z řady pacientských rádců je bro-
žura s titulem Inzulínové pumpy a konti-
nuální monitory glykémie v kostce. Kromě 
krátké teoretické části předkládá publikace 
srozumitelně zpracované informace praktic-
kého rázu: komu jsou přístroje určeny, jak se 
používají, jakých chyb se může pacient do-
pustit a nabízejí i řešení situací, do kterých 
se může pacient v souvislosti s užíváním in-
zulínové pumpy či monitoru glykémie do-
stat. K dispozici jsou čtenářům přehledné 
grafy, tabulky a obrázky.

 Za zmínku také jistě stojí vydání mezi dětmi dnes tolik popu-
lárních komiksů s názvy Povídej mi o inzulínu a Povídej mi o glukome-
tru. Prostřednictvím dvou kamarádů Aničky a Ondry, kteří mají diabetes 
mellitus, se děti dozví jaký úkol má v jejich těle inzulín, který si aplikují 
a k čemu je dobrý glukometr. Publikace jsou plnobarevné a pro děti svým 
podáním jistě atraktivní.

 Prostřednictvím anotací a recenzí se snažíme lékaře vždy in-
formovat o novinkách na poli odborné literatury v jejich oboru. Věříme, 
že ocení i informace o edukačních publikacích, které by mohli doporučit 
svým pacientům.

(kla)
Vydalo:
Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR 
Praha, 2010

Publikace je možné získat po přihlášení do Sdružení. 
Více informací na www.diadeti.cz
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Alzheimerova demence v praxi
Vanda Franková, Jakub Hort, Iva Holmerová, Roman Jirák, Martin Vyhnálek

Vzhledem k demografickému vývoji se lékaři i další zdravotničtí pra-
covníci setkávají a pravděpodobně budou setkávat stále častěji s osobami 
s kognitivním deficitem a demencí. Předkládaná kniha proto není určena 
pouze psychiatrům, neurologům a geriatrům, jak napovídá její podtitul, 
ale může pomoci také dalším odborníkům, kteří pečují o seniory. 

V předmluvě autoři uvádějí, že by měla být „jednoduchým a praktickým 
,návodem‘: krok za krokem jsou v ní probírány situace od prvního kontaktu 
lékaře s nemocným a jeho pečujícím, pravidla odběru anamnestických 
dat, diagnostický proces s podrobným popisem vyšetření klinického i 
paraklinického, pravidla nefarmakologického přístupu i farmakoterapie, 
řešení sociální problematiky“.

Připomeňme, že v posledních letech (či spíše desetiletích) je poměrně 
intenzivně zkoumán vztah mezi Alzheimerovou chorobou a diabetem, resp. 
diabetes jako potenciální rizikový faktor Alzheimerovy choroby, včetně 
možného neuroprotektivního působení inzulínu a některých antidiabetik 

(rosiglitazonu, liraglutidu). Výzkum v této ob-
lasti přinesl řadu nových poznatků, nicméně 
konkrétní patofyziologický mechanismus, 
který se v této souvislosti uplatňuje, nebyl 
dosud odhalen.

Mladá fronta - edice Aeskulap
Praha, 2011
ISBN 978-80-204-2423-5 (1. vydání)
210×297 mm, 72 stran, brož., barevně
Doporučená cena 200 Kč

Publikaci je možné objednat 
na webové adrese www.kniha.cz 

s 15% slevou (170 Kč).
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