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Pred 45 rokmi vznikla Gerontologická
sekcia Slovenskej internistickej společnos-
ti, v roku 2015 si pripomenieme 45. výro-
čie vzniku samostatnej Slovenskej geriat-
rickej a gerontologickej spoločnosti. Tieto
výročia nemajú byť bilancovaním diania na
Slovensku v oblasti starostlivosti o senio-
rov, ale podnecujú nás k niektorým konš-
tatovaniam.

Na prvom mieste treba spomenúť de-
mografický vývoj. Starnutie obyvateľstva
je celosvetovým procesom, ktorý sa nevy-
hnul ani Slovensku. Kým v SR počet seni-
orov rastie, počet zdravotnických zariade-
ní geriatrického typu klesá. Moderná me-
dicína priniesla mnohé nové možnosti lieč-
by akútnych i chronických chorôb, ale dos-
tupnosť odborných služieb pre staršie oby-
vatelstvo sa znížila. Máme kvalitnú zdra-
votnícku legislatívu, ale nedodržiavame ju.
Máme antidiskriminačný zákon, ale v pra-
xi sa rozmáha ageizmus. Vieme dobre lie-
čiť, ale náš pacient nie vždy má finančné
prostriedky na to, aby si ordinované lieky
zaobstaral. Veľmi aktuálna potreba vedec-
ko-výskumnej práce v oblasti gerontológie

je v príkrom rozpore so súčasnými názor-
mi ale i možnosťami. Nie sú vytvorené
potrebné podmienky na rozvoj vedeckej
práce v tomto odbore, pretože chýba finanč-
ná podpora. 

Ak dnes máme v rámci EÚ najhoršie
hodnoty strednej dĺžky života, dožitého v
zdraví, znamená to nielen, že sme niečo v
organizácii zdravotnej starostlivosti v up-
lynulých rokoch zanedbali, ale je to záro-
veň varovanie do budúcnosti. Teraz by sme
sa mali starať o to, aby sme v budúcnosti
mali dostatok geriatrov, ktorí budú vedieť
poskytnúť odborné služby stále viac star-
núcej generácii. Čo zameškáme dnes, trp-
ko oľutuje dnešná stredná a mladá gene-
rácia. Politici a organizátori zdravotníctva
by už dnes mali myslieť na budúcnosť a
neokliešťovať geriatrickú starostlivosť, ale
naopak ju rozvíjať. 

Zostáva dúfať, že sa hlas geriatrov ne-
stane hlasom volajúceho na púšti.

Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita

PARADOXY GERIATRICKEJ SÚČASNOSTI 
ALEBO 

45 ROKOV GERIATRIE NA SLOVENSKU
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The Slovak Gerontological Section of
the Slovak Internist Association was es-
tablished 45 years ago and in 2015 we will
commemorate the 45th anniversary of the
foundation of an independent Slovak Ge-
riatric and Gerontological Association. We
do not want to make any conclusions in
the area of caring for seniors, nevertheless
this occasion stimulates us to make some
statements.

Let us mention demographic develop-
ment, at first. The ageing of the popula-
tion is a global process affecting Slovakia,
too. The number of heath care geriatric fa-
cilities decreases, whereas the number of
seniors in the SR increases. Modern medi-
cine has brought along a wide variety of
new treatment modalities of acute and chro-
nic diseases, but the availability of geriat-
ric services for older population has redu-
ced. We have a good quality health care
legislation but we do not stick to it. We ha-
ve the Anti-discrimination Law, but the
real practice is governed by the ageism.
Our treatment methods are good, but our
patients do not always have financial means

to cover the prescribed drugs. A very pres-
sing need of science-research in geronto-
logy is in sharp contradiction with the cur-
rent opinions and possibilities. Due to the
lack of financial support the conditions
for the development of scientific work in
the field of geriatrics has not been created.

Based on the currently lowest values
of life expectancy in health within the EU
countries, we may conclude that organi-
zing of health care in the past years had
been neglected. And this is a warning sig-
nal for the future. We should care for the
sufficient number of geriatricians, capab-
le of providing top quality services for our
ageing population. If we miss something
today, the losses will be felt by the present
middle and young generation. Politicians
and health care organizers should stop
restricting geriatric care and getting star-
ted developing it. Let us hope that the
geriatrists’ efforts will not remain a voice
of one crying in the wilderness. 

Prof. Ladislav Hegyi, MD, D.Sc.
Slovak Medical University

CONTRADICTIONS OF THE PRESENT-DAY GERIATRICS 
OR 

45 YEARS OF EXISTENCE OF GERIATRICS IN SLOVAKIA
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DEHYDRATÁCIA U HOSPITALIZOVANÝCH SENIOROV   

M. Dúbrava, J. Jánošiová 
I. klinika geriatrie LF UK a UN Bratislava

Súhrn

Dehydratácia je frekventovaný a závažný fenomén, ktorý je pre seniorov typický. Napriek
tomu sú špecifické dáta o reálnej situácii s dehydratáciou seniorov (nielen v Slovenskej repub-
like) vzácne. Preto sme analyzovali dáta od 65-ročných a starších pacientov, ktorí boli u nás
hospitalizovaní počas jedného roka (n = 1028 pacientov, priemerného veku 78,4 rokov). De-
hydratácia bola piatou najčastejšou príčinou hospitalizácie (v 4,1 %). Pri prepustení sme de-
hydratáciu záverovali u 21 % pacientov. Dehydratácia bola teda mimoriadne frekventovaným
dôvodom prijatia i častou komorbiditou. Bola zreteľne spojená so zvýšenou perhospitalizač-
nou mortalitou. Preukázali sme, že prevalencia dehydratácie významne priebežne vekom stú-
pala až do veku 85 – 89 rokov. Zaznamenali sme nielen „očakávaný“ vrchol výskytu v lete, ale
aj druhý v jeseni / zime. Dehydratácia, ktorá je spojená so zlou prognózou a zároveň je aspoň
z krátkodobého hľadiska kompletne kurabilná, by mala dostávať zaslúženú pozornosť v diag-
nostike i liečbe.

Kľúčové slová: dehydratácia – senior – geriatria – diagnostika – liečba

Východiská
Dehydratácia je frekventovaný a závaž-

ný fenomén, ktorý je pre seniorov priam ty-
pický. Dehydratácia má svoje ekonomické,
sociálne a medicínske špecifiká, ktoré zá-
visia aj od podmienok v konkrétnej krajine.
Rovnako tak sa bude situácia líšiť v základ-
ných kohortách seniorov podľa „domici-
lu“ – iná bude u doma žijúcich, u žijúcich
v zariadeniach poskytujúcich dlhodobú sta-
rostlivosť seniorom a iná zas u akútne ale-
bo chronicky hospitalizovaných seniorov.
Napriek značnému úsiliu sa ani v zahranič-
nej literatúre nedá nájsť priveľa originál-
nych prác, ktoré by prinášali nové informá-
cie o dehydratácii. Špecifické dáta o reálnej
situácii s dehydratáciu seniorov v Sloven-
skej republike prakticky neexistujú. Preto
sme sa rozhodli ponúknuť informácie o de-
hydratácii u hospitalizovaných seniorov. 

Pacienti a metódy 
Vlastné dáta sme získali z chorobopi-

sov 65-ročných a starších pacientov, ktorí
boli počas jedného roka (2002) hospitali-
zovaní na I. klinike geriatrie LFUK a UN
Bratislava (klinika). Sledovali sme výskyt
dehydratácie (či už ako hlavnej príčiny

hospitalizácie alebo ako komorbidity aké-
hokoľvek iného základného ochorenia), jej
sezonalitu a súvislosť s mortalitou. Spolu
išlo o 1028 pacientov vo vekovom rozpätí
65 – 102 rokov (priemerného veku 78,4 ro-
kov, medián 78 rokov), z toho bolo 62,9 %
žien. Štatistickú významnosť rozdielu prí-
tomnosti kvalitatívnych znakov sme testo-
vali chí-kvadrát testom, za hladinu štatis-
tickej významnosti sme považovali p = 0,05.

Výsledky 
Dehydratácia bola piatou najčastejšou

príčinou hospitalizácie (v 4,1 %) spomedzi
123 rôznych chorôb, ktoré v priebehu ro-
ka bezprostredne viedli k hospitalizácii.
Frekventovanejšie sa vyskytli len srdcové
zlyhanie (13,6 %), artériová hypertenzia
(9,7 %), stabilná angina pectoris (5,0 %) a
cukrovka (4,5 %), zriedkavejšie než dehyd-
ratácia k hospitalizácii viedla napr. i fibri-
lácia predsiení (4,0 %), bronchopneumó-
nia (2,9 %) či anémia (2,6 %). 

Spomedzi príčin, ktoré boli bezpro-
stredným dôvodom hospitalizácie, sme šta-
tisticky významne častejšiu prevalenciu u
zomretých než u hospitalizáciu preživších
pacientov videli len pri troch chorobách

Geriatria  3/2014  30.9.2017  22:27  Stránka 7
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(zo 123, teda v 2,4 %), vrátane dehydratá-
cie (okrem nej ešte pri cievnej mozgovej
príhode a bronchopneumónii). A práve pri
dehydratácii bol tento rozdiel nemocničnej
mortality najvýraznejší (o 8,8 % častejšie u
zomretých, p < 0,001). Pacienti, ktorí boli
dehydratovaní, patrili k tým, ktorí mali naj-
vyššiu nemocničnú mortalitu (38,1 %), kto-
rá zreteľne prekračovala priemernú ročnú
mortalitu u nás hospitalizovaných pacien-
tov. Vyššou nemocničnou mortalitou boli
zaťažení len pacienti s bronchopneumó-
niu a cievnou mozgovou príhodou, nižšiu
mali dokonca aj pacienti s akútnym infark-
tom myokardu (28 %). 

Sezonalitu dehydratácie ako príčiny hos-
pitalizácie prezentuje graf 1, sezonalitu akej-
koľvek dehydratácie záverovanej pri pre-
pustení z hospitalizácie ukazuje graf 2. 

Dehydratáciu pri prepustení sme záve-
rovali u 20,7 % pacientov. Okrem tých 4,1 %
pacientov, pri ktorých bola dehydratácia
bezprostrednou príčinou hospitalizácie, sa
teda vyskytla aj u ďalších 16,6 % pacien-
tov, kde sprevádzala iné „vedúce“ ochore-
nia. Na ilustráciu kvantitatívneho rozsahu
problému uvádzame, že dehydratácia sa
vyskytla temer tak často, ako hepatopatia
(20,8 %), obezita (20,9 %), demencia a or-
ganický psychosyndróm (21,8 %), hyperli-
poproteinémia (22,7 %) či stabilná angina
pectoris (23,2 %). 

Vekovo špecifickú prevalenciu dehydra-
tácie záverovanej pri prepustení z hospita-
lizácie prezentuje graf 3. 

Diskusia
O dehydratácii bolo napísaných mno-

ho statí. Domnievam sa však, že na rozdiel
od iných chorôb je pri dehydratácii jed-
nak podstatne užšia „evidence-based plat-
forma“, jednak sa aj vo svetovej literatúre
veľmi ťažko hľadajú originálne práce z kli-
nického prostredia (a to je ešte veľmi dip-
lomatický opis stavu). To sa, ako zvyčajne,
ešte násobí, ak by sme chceli nájsť primár-
ny zdroj špecifických informácií o dehyd-
ratácii seniorov. Rozpor medzi tým, koľko
sa o veci „píše“ a koľko je reálne napísané,
nám pri takto frekventovanej klinickej si-
tuácii pripadá až neskutočne veľký. Záro-
veň platí, že choroby seniorov sa zriedka
darí vyhojiť ad integrum. Ale dehydratá-
cia medzi kompletne kurabilné stavy patrí
(aspoň z hľadiska krátkodobého, v dlhodo-
bejšom horizonte, samozrejme, závisí od
dehydratáciu vyvolávajúceho ochorenia, ale
našich medikov roky učíme, že ani termi-
nálne chorý nemá zomrieť dehydratovaný).
Keďže existuje efektívny liečebný postup,
mali by sme sa diagnostike a liečbe dehyd-
ratácie venovať s o to väčšou pozornosťou. 

Neprekvapuje, že napr. cukrovka, hyper-
lipoproteinémia a obezita, ktoré sú klasic-

Graf 1: Sezonalita dehydratácie ako príčiny hospitalizácie 

Geriatria  3/2014  30.9.2017  22:27  Stránka 8
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kými rizikovými faktormi aterosklerózy a
zároveň vysoko frekventovanými ochore-
niami, sú predmetom rozsiahleho odborné-
ho záujmu (so všetkými kladmi, ale aj ne-
gatívami s tým spojenými). Dehydratácii sa
v odbornej literatúre venuje oveľa menšia
pozornosť, najmä ak zohľadníme na dôka-
zoch založený prístup, pričom ide o ocho-
renie porovnateľnej prevalencie a klinické-
ho rizika napr. ako zmienené rizikové fak-

tory aterosklerózy. Jeden z možných kom-
plexnejších pohľadov bilancujúcich aktu-
álne vedomosti o dehydratácii (seniorov)
ponúkame v inom článku tohto čísla Ge-
riatrie (1), preto sa na tomto mieste obme-
dzíme v citačných odkazoch. 

V našich podmienkach predstavovala
dehydratácia piatu najčastejšiu príčinu hos-
pitalizácie, keď bol pre ňu prijatý každý
dvadsiaty pacient. Zriedkavejším dôvodom

Graf 2: Sezonalita dehydratácie záverovanej pri prepustení z hospitalizácie 

Graf 3: Vekovo špecifická prevalencia dehydratácie záverovanej pri prepustení z hospitalizácie 

Legenda: rozdiel medzi maximálnou a minimálnou mesačnou prevalenciou bol štatisticky významný
(p = 0,004)

Geriatria  3/2014  30.9.2017  22:27  Stránka 9
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na prijatie boli aj choroby, ktorým sa ve-
nuje podstatne väčšia výskumná a zrejme
aj klinická pozornosť (napr. fibrilácia pred-
siení, bronchopneumónia alebo anémia).
Dehydratácia patrila medzi ochorenia, kto-
ré boli aj v rámci celkovej polymorbidity
diagnostikované vysoko frekventovane (u
pätiny pacientov). V jednej menšej, ale veľ-
mi dobre metodicky riešenej austrálskej
štúdii sa (mierna) dehydratácia vyskytla u
16 % 60-ročných a starších pacientov pri-
jatých na geriatricko-rehabilitačné praco-
visko (2). Ak zohľadníme, že naše diagnó-
zy dehydratácie boli na jednej strane sta-
novované menej sofistikovane, na druhej
strane pri akútnych chorobách (náš sú-
bor) sa dehydratácia vyskytuje frekvento-
vanejšie a rovnako tak prevalencia stúpa
vekom (náš súbor bol vyššieho veku), tak
by sme mohli predpokladať možno aj so
širšou platnosťou, že v reálnej geriatrickej
praxi treba u akútne hospitalizovaných se-
niorov počítať s incidenciou dehydratácie
okolo 22 %. 

Dehydratácia bola zjavne spojená so
zvýšenou nemocničnou mortalitou (zreteľ-
ne nižšiu mali napr. aj pacienti s akútnym
infarktom myokardu). 

Myslíme si, že tento rozpor medzi výs-
kytom a závažnosťou dehydratácie na jed-
nej strane a jej reálnym výskumno-klinic-
kým vnímaním na strane druhej je daný
viacerými faktormi, z ktorých chceme exp-
licitne spomenúť aspoň tri: 1.) pre dehyd-
ratáciu niet „zlatého diagnostického štan-
dardu“, a preto je veľmi ťažké realizovať
výskumné štúdie, ktoré by spĺňali základ-
né očakávania dnešného striktne vedecké-
ho sveta, 2.) manažment pacientov s de-
hydratáciou je náročný – počnúc tým, že
zvyčajne ide o ťažko chorých pacientov,
3.) na liečbe pacientov s dehydratáciou „nik-
to finančne nezarobí“, a teda v dnešnom
monetárne orientovanom svete môžeme
predpokladať aj menšiu zaujatosť vecou –
farmafirmy nebudú sponzorovať výskum
ani vzdelávacie aktivity v tejto oblasti (ak
pominieme osobitné choroby typu chole-
ra, pri tých sa však záujem takisto primár-

ne nesústreďuje na vodu samotnú), lekári
sa zrejme tiež často koncentrujú na niečo
atraktívnejšie (dúfajme, že len nevedomky).
Motivácia na zlepšenie starostlivosti o se-
niorov s dehydratáciou je úplné iná – etic-
ko-psychologická. Veď napriek všetkým ťaž-
kostiam by sme liečiteľnému stavu naozaj
mali venovať aspoň takú pozornosť, ako si-
tuáciám, kde niet takého zrejmého liečeb-
ného potenciálu. Myslíme si, že aj v tom-
to prípade jestvuje pandant medzi pediat-
riou a geriatriou: v oboch prípadoch môže
„obyčajná voda“ spôsobiť priam liečebný
zázrak –zásadné a rýchle zlepšenie klinic-
kého stavu. 

Zarazila nás skutočnosť, že hospitali-
zovaného seniora prakticky rovnako často
ako napr. hyperlipoproteinémia ohrozova-
la dehydratácia, ktorú mal jeden z piatich
pacientov. Z hľadiska akútnej medicíny sú
pritom dôsledky dehydratácie oveľa penet-
rantnejšie, ako je to pri hyperlipoproteiné-
mii. Keďže cieľom tohto článku nebolo
analyzovať príčiny pozorovaných dehydra-
tácií, nevieme sa z týchto dát exaktnejšie
vyjadriť, čo viedlo k takejto vysokej preva-
lencii dehydratácie. 

Dehydratácia bola významnou komor-
biditou iných ochorení, keď 80 % závero-
vaných dehydratácií nebolo primárnym dô-
vodom hospitalizácie, ale sprevádzalo iné
ochorenie, pre ktoré bol pacient prijatý na
lôžko. 

Preukázali sme, že prevalencia dehyd-
ratácie významne priebežne vekom stúpala
až do veku 85 – 89 rokov, 90-roční a star-
ší ňou už frekventovanejšie netrpeli. 

Dokumentovali sme významnú sezo-
nalitu výskytu dehydratácie. Pri dehydra-
tácii ako príčine hospitalizácie sme zazna-
menali vrchol výskytu v očakávanom čase
(júl), druhý sa však prekvapujúco objavil v
decembri. Najmenej pacientov sme pre de-
hydratáciu prijali v apríli. Pri všetkých zá-
verovaných dehydratáciách sa tiež vysky-
tol jeden z vrcholov výskytu v očakávanom
letnom mesiaci (júl), ale neočakávaný „dru-
hý“ vrchol potvrdili mesiace október a de-
cember. Na jednej strane sa tak zrejme

Geriatria  3/2014  30.9.2017  22:27  Stránka 10
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Dehydration in hospitalized seniors 

M. Dúbrava, J. Jánošiová

Summary

Dehydration is a frequent and serious phenomenon typical of seniors, nevertheless, the data on
the actual situation about the seniors’ dehydration (and not only in the Slovak Republic) are scarce.
Due to this reason the data concerning 65 year old and older patients, admitted in our hospital wit-
hin the period of 1 year (n = 1028 patients, mean age 74.4 years) were analyzed. Dehydration was the
fifth most frequent cause of hospitalization (in 4.1 %). Dehydration was stated in 21% of discharged
patients. Dehydration was thus a very frequent reason of hospitalization and a very common co-mor-
bidity, too. It was clearly related to the increased pre-hospital mortality. We showed that the preva-
lence of dehydration was significantly age–induced, increasing up to the age of 85 – 89 years. We
recorded not only "the expected" peak of the incidence in the summer months, but also the second
peak in the autumn /winter months. Dehydration, associated with unfavourable prognosis and comp-
lete cure from the short-term aspect, should be paid appropriate attention both in the diagnostics and
the treatment.

Key words: dehydration – senior – geriatrics – diagnostics – treatment

potvrdilo, že na dehydratáciu má vplyv aj
počasie, ale na druhej strane sa ukázalo,
že musíme počítať aj s inými významnými
faktormi, ktoré akcelerujú výskyt dehydra-
tácie. 

Vidíme, samozrejme, aj zreteľné limi-
tácie našej štúdie. Kľúčovou podľa nášho
názoru je skutočnosť, že diagnózu dehyd-
ratácia sme neuzatvárali na základe žiad-
neho „zlatého štandardu“. Na druhej stra-
ne náš prístup dobre reflektuje to, čo sa v
klinickom živote reálne deje, ako sa k diag-
nóze „dehydratácia“ dospieva. Za druhú
limitáciu považujeme skutočnosť, že nami
posudzované dehydratácie neboli kvantifi-
kované. Treba povedať, že aj v tomto prí-
pade je v klinickej praxi veľmi dubiózne
stanovovaná presnejšia hranica medzi „ľah-
kými, stredne ťažkými a ťažkými“ dehyd-
ratáciami. Treťou limitáciou by mohlo byť,

že sme neskúmali príčiny dehydratácií. To
by malo byť neskôr predmetom osobitné-
ho príspevku. Cieľom tohto článku nema-
lo byť ani hodnotenie liečby dehydratácie. 

Literatúra
1.) DÚBRAVA, M., JÁNOŠIOVÁ, J.: Dehyd-

ratácia a seniori – tabula rasa alebo len pocit neis-
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CLOSTRIDIUM DIFFICILE
– NOZOKOMIÁLNY PATOGÉN V GERIATRII  

V. Oleár1, M. Štefkovičová2, I. Matišáková3, T. Drobná4

1
ŽILPO s.r.o Žilina

2
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne

3
Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

4
Fakultná nemocnica v Trenčíne

Súhrn

Cieľ: V súbore pacientov evidovaných v EPIS (epidemiologický informačný systém SR) zis-
tiť chorobnosť na enterokolitídu spôsobenú Cl. difficile (CDI), podiel nozokomiálnych foriem a
ich distribúciu podľa oddelení. Navrhnúť adekvátne protiepidemické opatrenia na základe li-
terárnej rešerše odborných publikácií.

Materiál a metódy: Súbor tvorili pacienti hlásení do programu EPIS s diagnózou A 04.7 -
Enterokolitída zapríčinená C. difficile. Literárna rešerš bola vykonaná z odporúčaní odborných
profesijných organizácií a inštitúcií uverejnených na webovej stráne.

Výsledky: V rokoch 2009 – 2013 bolo v EPIS zaevidovaných 1481 CDI, priemerne ročne
296,2 prípadov (rozpätie 62 – 924), z toho 1049 (70,8 %) je nozokomiálnych (N-CDI). Tie tvoria
8,2 % zo všetkých zaevidovaných nozokomiálnych nákaz na Slovensku. Distribúcia N-CDI bola
nasledovná: interné oddelenia 33,4 %,geriatrické oddelenia 11,3 %,ODCH 14,6 %,ostatné 40,7 %.

V literatúre sa za najdôležitejšie opatrenia v prevencii nozokomiálneho šírenia CDI po-
važujú: izolácia pacienta, umývanie rúk personálu mydlom pod tečúcou teplou vodou a použí-
vanie rukavíc, dodržiavanie bariérovej ošetrovateľskej techniky, individualizácia zdravotníc-
kych pomôcok a ich dezinfekcia sporocídnymi dezinfekčnými prostriedkami, správna a účinná
dezinfekcia prostredia pacienta, revízia ATB liečby. Na zabránenie prenosu C. difficile sa odpo-
rúča používať metódou „care bundle“.

Záver: Nozokomiálne CDI sú pre vysokú morbiditu a mortalitu nielen významným me-
dicínskym, ekonomickým ale aj celospoločenským problémom. Dobrá znalosť protiepidemic-
kých opatrení je jedným z predpokladov riešenia problému.

Kľúčové slová: C. difficile – klostrídiová eneterokolitída – geriatria

Úvod
Clostridium difficile patrí k najzávaž-

nejším nemocničným patogénom pacien-
tov v geriatrickom veku. Bežne sa vyskytu-
je v črevnom trakte. Vo forme spóry je vy-
soko rezistentné a dlhodobo perzistuje v
prostredí nemocnice. Toxigénne kmene pro-
dukujú toxín A (enterotoxín) a toxín B (cy-
totoxín), ktoré sú považované za hlavné
faktory virulencie. Toxíny poškodzujú črev-
nú sliznicu, v čreve môžu vzniknúť ulcerá-
cie s typickými pablanami. Klinicky sa o-
chorenie prejavuje od ľahších foriem hna-
čiek (pripomínajúcich skôr odchod stoli-
ce pri počínajúcej inkontinencii) cez zá-
važnejšie formy (bolesti brucha, meteoriz-

mus) až po ťažké formy enterokolitíd, či
vývoj toxického megakolonu. Laboratórne
býva potvrdená leukocytóza, kontrastujú-
ca s nízkym CRP. Baktérie, ktoré nepro-
dukujú toxíny nevyvolávajú ochorenie ani
u oslabených jedincov [1]. 

Prvé správy o produkcii toxínov boli za-
znamenané v roku 1976, v roku 1990 boli
publikované informácie o globálnom šíre-
ní CDI v Severnej Amerike a následne bol
tento fenomén zaznamenaný v mnohých
ďalších oblastiach celého sveta. Pri pátraní
po príčine zvýšenej frekvencie a závažnos-
ti CDI bol identifikovaný hypervirulentný
PCR ribotyp 027, charakterizovaný extrém-
ne vysokou produkciou A a B. Ďalšie skú-
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senosti a analýzy ukázali, že existuje viac
ribotypov s podobnými vlastnosťami. V UK
napríklad v súčasnosti považuje ribotyp 106,
v Holandsku ribotyp 078, v Ázii je popí-
saný epidemický výskyt závažných foriem
CDI v náväznosti na ribotyp 017. V Česku
je u ťažkých foriem zaznamenávaný ribo-
typ 176 označovaný tiež 027 like a to z dô-
vodu veľmi podobných molekulárne gene-
tických charakteristík, tak aj biologických
vlastností [2]. 

Významné je nozokomiálne šírenie. C.
difficile patrí k najčastejším vyvolávate-
ľom nozokomiálnych hnačiek [1]. Chorý
vylučuje stolicou baktérie do prostredia, ma-
sívne kontaminuje svoje okolie a následne
sú baktérie rukami a kontaminovanými
zdravotníckymi pomôckami prenášané na
ďalších pacientov. Rizikové faktory pre ak-
viráciu klostrídiovej infekcie sú: črevná dis-
mikróbia (najčastejšie v dôsledku antibio-
tickej liečby aminopenicilínmi, cefalospo-
rínmi, linkosamidmi alebo fluorochinolón-
mi), črevná imobilita (stavy po operácii
brušnej dutiny, podávanie liekov na tlme-
nie črevnej peristaltiky, tehotenstvo), cel-
ková imobilita (dlhodobý pobyt na lôžku,
operačné zákroky v celkovej narkóze, reu-
matické a nervové ochorenia obmedzujú-
ce pohyb), poruchy slizničnej imunity GIT
(nedostatočná tvorba slizničných IgA, ka-

rencia bielkovín, malígne tumory, liečba
cytostatikami, ulcerózna kolitída), vyšší vek
(incidencia výrazne narastá od veku nad
65 rokov) [2]. Laboratórna diagnostika sa
vykonáva zo vzorky stolice (2 ml stolice vy-
šetrenej do 2 hodín od odberu) dôkazom
toxínov v bežnej praxi. K nadstavbovým
vyšetreniam patrí dôkaz metódou PCR a
anaeróbnou kultiváciou stolice.

Materiál a metódy
Súbor tvorili pacienti hlásení do prog-

ramu EPIS diagnózou A 04.7 - Enteroko-
litída zapríčinená C. difficile. Analýza bola
vykonaná pomocou štatistických funkcií
programu EPIS a programu MS Excel. Li-
terárna rešerš bola vykonaná z odporúča-
ní odborných profesijných organizácií a
inštitúcií uverejnených na webovej stránke.

Výsledky
V rokoch 2009 – 2013 bolo v EPIS za-

evidovaných 1481 CDI (ročný priemer
296,2 CDI, rozpätie 62 - 924). Výskyt o-
chorení sa zvyšoval so stúpajúcim vekom,
najvyšší bol vo vekovej skupine nad 65 ro-
kov veku. V roku 2013 bola chorobnosť v
tejto vekovej skupine 86,03/100 000, čo je
päťkrát vyššia ako v celej populácii. Cho-
robnosť v celej populácii bola 17,08/100
000 (obr. 1). 

Obr. 1: Vekovošpecifická chorobnosť 2009 - 2013, SR 
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Z celkového počtu 1481 prípadov CDI
v rokoch 2009 – 2013 bolo 1049 (70,8 %)
nozokomiálnych (N-CDI) (obr. 2). 

Tie tvoria 8,2 % zo všetkých zaevido-
vaných nozokomiálnych nákaz. Distribú-
cia N-CDI bola nasledovná: interné odde-
lenia 33,4 %, geriatrické oddelenia 11,3 %,
ODCH 14,3 %, ostatné 40,7 % (obr. 3).

Analyzovali sme elektronicky dostup-
né odborné odporúčania niekoľkých od-
borných spoločnosti:

● Prevention of C. difficile cross-infection 
Care Bundle, Health Protection Scot-
land (HPS), 2011 

● Infection Prevention and Control Gui-
dance for Management in Long-term 
Care Facilities, The Public Health 
Agency of Canada, revidované 2013

● Clostridium difficile infection (CDI): 
Prevention, Treatment and Control, Ba-
singstoke and north Hampshire NHS 
foundation trust, 2007

Obr. 2: Distribúcia komunitných a nozokomiálnych prípadov: roky 2009 - 2013, SR 

Obr. 3: Proporcia výskytu nozokomiálnych CDI podľa odelenia, roky 2009 – 2013, SR 
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● Guideline for desinfection and sterili-
zation in Healthcare Facilities, CDC 
Atlanta, 2008, revidované 2013
V analyzovanej literatúre sa za najdô-

ležitejšie opatrenia v prevencii nozokomiál-
neho šírenia CDI považujú: izolácia/ko-
hortácia pacientov (samostatné WC, umý-
vadlo) – minimálne 48 hodín od poslednej
hnačky, revízia preskripcie ATB, barierová
ošetrovateľská technika, predovšetkým
používanie rukavíc, záster (vždy zvliecť pred
opustením izby), umývanie rúk zdravot-
níckych pracovníkov (mydlo, voda, jedno-
razový uterák, alkoholové dezinfekčné prost-
riedky nie sú účinné na spóry, preto sa al-
koholová dezinfekcia rúk nepoužíva), de-
zinfekcia izby (veľké a hlavne malé doty-
kové plochy, záverečná dezinfekcia izby so
sporicídnymi prostriedkami: glutaralde-
hydy, peroxozlúčeniny, záverečná dôklad-
ná ohnisková dekontaminácia po prepus-
tení pacienta, až potom nové prijímanie),
používanie jednorazových zdravotníckych
pomôcok a individuálizácia zdravotníckych po-
môcok (tlakomer, fonendoskop, teplomer,
podložná misa,...). 

Na zabránenie prenosu C. difficile sa od-
porúča používať metódou „care bundle“. 

V prípade prevencie nozokomiálneho
šírenia CDI v nemocnici sa „care bandle“
skladá z nasledovných prvkov:
1. ATB terapia: ak je možné zastaviť ATB 

terapiu alebo vymeniť za úzkospektrál-
ny druh ATB.

2. Včasná diagnostika prípadu, včasné za-
čatie liečby.

3. Včasná izolácia (podľa možností do iz-
by so samostatným zariadením pre 
osobnú hygienu).

4. Implementácia protiepidemických opat- 
rení.

5. Upratovanie a dezinfekcia malých a veľ-
kých povrchov v okolí pacienta.

6. Dekontaminácia/sterilizácia zdravot-
níckych pomôcok.
Všetky revidované materiály uvádzali

tieto prvky protiepidemických opatrení.

Diskusia
S postupným zavádzaním laboratórnej

diagnostiky sa zvyšuje počet zaznamena-
ných prípadov CDI. V jednotlivých kra-
joch sú pomerne veľké rozdiely v chorob-
nosti, v roku 2013 v Slovenskej republike
bola chorobnosť na CDI 17,08/100000 (roz-
pätie v krajoch: 4,30/1000 - 49,78/
100000) (obr. 4). 

Obr. 4: Výskyt CDI v jednotlivých okresoch, 2013, SR 
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Chorobnosť sa zvyšuje postupne v prie-
behu rokov na celom území (chorobnosť
v r. 2009 - 1,15/100000; v r. 2013 - 17,08/
100000) [3]. Súvisí to s rozširovaním la-
boratórnej diagnostiky a následným hláse-
ním, ale aj šírením toxigénnych kmeňov
baktérie v populácii. Mieru podielu týchto
dvoch faktorov je ťažko odhadnúť. V Čes-
kej republike bolo zaznamenané klonálne ší-
renie vysokovirulentného ribotypu 176. Ana-
lýzou 624 kmeňov C. difficile z 11 nemoc-
níc v roku 2013 bol v 40 % určený ribotyp
176. Zvýšený výskyt v Česku môže súvisieť
s prevalenciou uvedeného ribotypu [2, 13].
Na Slovensku podľa našich informácií ty-
pizácia ribotypov nebola vykonávaná.

Incidencia a závažnosť ochorenia pod-
statne narastá s pribúdajúcim vekom. Spo-
lu s užívaním širokospektrálnych ATB a
imobilitou patrí vek nad 65 rokov k naj-
významnejším rizikovým faktorom [2, 4].
V nami analyzovanom súbore tvorila po-
pulácia nad 65 rokov viac ako 70 % všet-
kých chorých. Preto je vhodné zacieliť edu-
kačné aktivity predovšetkým do geriatric-
kej starostlivosti. C. difficile je významný ne-
mocničný patogén. V bodovej prevalenč-
nej štúdii nozokomiálnych nákaz v SR vy-
konanej v roku 2012, bolo C. difficile do-
kázané v 1,7 % izolátov biologického ma-
teriálu pacientov s nozokomiálnou náka-
zou, v celoeurópskom súbore až v 5,4 %
izolátov [5, 6]. Podľa analýzy epidemiolo-
gickej situácie v roku 2013 v SR C. difficile
bolo vyvolávateľom nozokomiálnych ná-
kaz v 7,35 % [3, 7]. 

Baktéria sa stolicou chorého masívne
vylučuje do prostredia, kde sa mení na spó-
ry. Spóry sú vysokorezistentné, v izbe pa-
cienta perzistujú pomerne dlho (aj 5 me-
siacov) [2]. Teoreticky môžu byť konta-
minované všetky povrchy. Miera kontami-
nácie je rôzna: 8 – 30 % v izbách s pacient-
mi s kolonizácou, 9 – 50 % v izbách s pa-
cientmi s akútnou infekciou. Enviromen-
tálna kontaminácia býva spájaná predov-
šetkým so stolíkmi pacientov, detskými va-
ničkami, rektálnymi teplomermi. Riziko pre-
nosu endoskopmi je pri dodržaní správne-

ho postupu dekontaminácie (čistenie a ná-
sledné ponorenie do 2 % alkalického gluta-
raldehydu na 10 minút) pravdepodobne
nízke. 2 % alkalický glutaraldehyd pri expo-
zícii 10 minút zabíja spóry C. difficile. Na
dezinfekciu prostredia sa majú používať de-
zinfekčné prípravky so sporocídnym účin-
kom. K nim patria glutaraldehydy a pero-
xozlúčeniny, či už ako Persteril alebo vo for-
me jeho stabilizovaných zlúčením. Americ-
ká literatúra odporúča na veľkoplošnú de-
zinfekciu aj chlórové preparáty v horných
hraniciach pracovných koncentrácií [8]. 

Bariérové metódy a izolácia zabraňujú
horizontálnemu prenosu C. difficile z pa-
cienta, či už priamym kontaktom alebo kon-
taktom s nemocničným personálom, pro-
stredníctvom jeho rúk. K najvýznamnej-
ším opatreniam v tomto ohľade patrí pou-
žívanie rukavíc a dôkladné umývanie rúk
mydlom pod tečúcou vodou, pri ktorom do-
chádza k zmývaniu spór. Žiadne z dezin-
fekčných látok (vrátane alkoholu, chlór-
hexidínu, hexachlorofénu, jodoforov, chlór-
fenolu, triclosanu) používaných na hygie-
nickú a chirurgickú dezinfekciu rúk v kon-
centráciách, v ktorých sú používané, nema-
jú spoľahlivý sporidídny efekt proti rodom
Clostridium a Bacillus [9]. Po ošetrení pa-
cienta s CDI preto nie je vhodná alkoho-
lová dezinfekcia, ale umývanie rúk mydlom
pod tečúcou vodou.

Izolácia/kohortácia pacientov s CDI
na izbe so samostatným WC je význam-
ným protiepidemickým opatrením. Zdra-
votnícke zariadenia by mali myslieť na tú-
to potrebu a pri plánovaní nových zariade-
ní realizovať jedno alebo dvojlôžkové izby
so sociálnym zariadením, ktoré by sa v prí-
pade výskytu tohto patogéna alebo multi-
rezistentných patogénov (napr. enterobak-
térií rezistentných na karbapenémy) vyu-
žili na izoláciu resp. kohortáciu. Izolácia
takýchto pacientov na infekčných oddele-
niach je vzhľadom na rôznorodosť pacien-
tov, časté základné ochorenia vyžadujúce
rôzne formy intenzívnej zdravotnej sta-
rostlivosti a na nízky počet infekčných od-
delení v SR nereálna. Z bodového preva-
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lenčného sledovania NN nemocniciach v
EÚ vyplynulo, že celkovo je v európskych
nemocniciach 25,6 % izieb jednolôžkových
(v prepočte ku všetkým izbám), zatiaľ čo
na Slovensku 13,5 % [6]. Jednolôžkové iz-
by nie sú iba otázkou vysokého štandardu
hospitalizácie, ale hlavne otázkou bezpeč-
nosti pacientov z hľadiska ich ochrany pred
nozokomiálnymi nákazami. Nedostatok
jednolôžkových izieb môže výrazne zhor-
šiť možnosti izolácie pacientov so závaž-
nými nozokomiálnymi patogénmi.

Ošetrujúci personál pri vstupe do izby
používa ochranný (najlepšie jednorazový)
plášť, používa jednorazové rukavice. Po ošet-
rení pacienta odloží jednorazový plášť a
rukavice do jednorazového vreca na infekč-
ný odpad. Následne si dôkladne umyje
ruky [2,10]. Nami analyzované štyri odpo-
rúčania [4, 9, 11, 12] obsahovali uvedené
protiepidemické opatrenia. Výnimočné pos-
tavenie v prevencii prenosu CDI má balík
opatrení „care bundle“ a k tomu vytvore-
né postupy, ktoré umožňujú minimalizo-
vať nozokomiálny prenos na oddelení s vy-
sokou prevalenciou CDI. Poskytovaná zdra-
votná starostlivosť je vo veľkej miere zá-
vislá od individuálnych vedomostí, moti-
vácie a zručností klinických pracovníkov.
V dôsledku individuálnej variability pa-
cient väčšinou nedostane zdravotnú starost-
livosť v takom rozsahu a čase, ako je odpo-
rúčané predpísanými normami, odporúča-
niami či smernicami. Care bundle je defi-
nované ako skupinová „evidence- based“
intervencia. Jej úspech tkvie v tom, že ak
sú na danom pracovisku implementované
všetky prvky balíka opatrení spoločne (všet-
kými dotknutými členmi personálu), výs-
ledok je lepší ako pri individuálnej imple-
mentácii. Jeho tvorca Dr. Donald Berwic
hovorí, že sila tejto metódy je v jej jedno-
duchosti, konzistencii a zaznamenávaní kaž-
dého prvku metódy [10]. Na Slovensku
zatiaľ táto metóda nie je používaná.

Záver
Nozokomiálne CDI sú pre vysokú mor-

biditu a mortalitu nielen významným me-

dicínskym, ekonomickým ale aj celospolo-
čenským problémom. Dobrá znalosť pro-
tiepidemických opatrení je jedným z pred-
pokladov riešenia problému. Vzhľadom na
základný rizikový faktor pre akviráciu CDI
vek nad 65 rokov je žiaduce zacieliť inter-
venciu do geriatrickej starostlivosti. 
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Clostridium difficile – nosocmial pathogen in geriatrics 

V. Oleár, M. Štefkovičová, I. Matišáková, T. Drobná

Summary

Introduction: Clostridium difficile is one of the most severe nosocomial pathogens. It occurs in the
intestinal tract normally. It is highly resistant in the spore form and persists in the hospital environ-
ment for a long time. C. difficile toxins cause diarrhea, including severe forms of enterocolitis. Infec-
tion often occurs after antimicrobial treatment and the nosocomial spread is significant. Infected
patients excrete bacteria by stool, contaminate their environment and bacteria are subsequently trans-
mitted to other patients by hands. 

Aim: To identify the incidence of patients with enterocolitis due to C.difficile, the proportion of
nosocomial forms and its distribution according to hospital wards in patients included in EPIS (epi-
demiological information system). To propose adequate control measures according to review of lite-
rature. 

Materials and methods: The sample consisted of patients with enterocolitis due to C. difficile (A
04.7 according to ICD-10) included in EPIS. Review of literature was made from guidelines of expert
organizations and institutions available online. 

Results: 1481 cases of enterocolitis due to C. difficile, of them nosocomial represented 1049 (70.8%),
were included in EPIS from 2009 to 2013. The proportion of nosocomial enterocolitis due to C. diffi-
cile of all the reported cases of nosocomial infections reaches 8.2% in Slovakia. The distribution of
nosocomial enterocolitis due to C. difficile according to hospital wards was as follows: internal medici-
ne 33.4%, geriatrics 11.3%, Long-term care (LTC) 14.6%, others 40.7%. 

The most important measures in prevention of nosocomial spread of enterocolitis due to C. diffi-
cile are: isolation of patient, washing hands with water and soap, using gloves, performance of barrier
nursing techniques, individualization of medical equipment and their disinfection with sporicidal
disinfectants, adequate disinfection of patient environment and revision of antimicrobial treatment.
To prevent transmission of C. difficile care bundle approach is recommended. 

Conclusion: Due to high morbidity and mortality nosocomial enterocolitis due to C. difficile is
serious medical, economic and society-wide problem. The good knowledge of control measures is one
of the preconditions for problem solving.

Key words: C. difficile – enterocolitis due to C. difficile – nursing – geriatrics 
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DEHYDRATÁCIA A SENIORI
– TABULA RASA ALEBO LEN POCIT NEISTOTY?   

M. Dúbrava, J. Jánošiová 
I. klinika geriatrie LF UK a UN Bratislava

Súhrn

Dehydratácia je medicínsky, ekonomický, sociálny aj etický problém. V tejto práci ponúka-
me náš pohľad na to, ako dokážeme manažovať medicínsku časť veci, najmä ako vieme diag-
nostikovať a liečiť dehydratáciu. Spoľahlivejšie dáta chýbajú už pre výskyt dehydratácie u senio-
rov, preto sa pohybujeme v intuitívne tušenom poznaní, že ide o fenomén častý (a zároveň u
seniorov poddiagnostikovávaný). Vzhľadom na viaceré okolnosti, ktoré sprevádzajú fyziolo-
gické starnutie, sú seniori na dehydratáciu náchylnejší, ako ľudia v produktívnom veku. Táto
predispozícia je potom do dehydratácie „zrealizovaná“ vysokým vekovo špecifickým výsky-
tom faktorov, ktoré ju spôsobujú. Vedomosť o tom, že pocit smädu je u seniorov oslabený, je
možno jedinou aj u tých lekárov, ktorí inak o medicínskych špecifikách seniorov nevedia nič.
Je však zrejmé, že okrem zníženého príjmu vody môže dehydratáciu spôsobiť mnoho ďalších
situácií, z ktorých uvádzame klinicky najvýznamnejšie / najfrekventovanejšie. Ich efekt môžu
„nenápadne“ potenciovať aj ďalšie „prodiuretické faktory“ typu kofeín, digoxín. Aj pri dehyd-
ratácii seniorov musíme ako na pravidlo myslieť na súbeh viacerých príčin, ktoré nakoniec do
dehydratácie vyústia. Usudzujeme, že do skupiny frekventovanejšie opomínaných príčin de-
hydratácie by sme u seniorov mohli zaradiť napr. aj obavy z dôsledkov príjmu vody, motoric-
kú neschopnosť napiť sa, depresiu, inštitucionalizáciu, väčšie a pokročilejšie dekubity. Dehyd-
ratácia býva spojená s poruchami iónovej rovnováhy a acidobázy, zvyšuje riziko vzniku ďalších
ochorení, významne ovplyvňuje farmakokinetiku liečiv. Na diagnostiku dehydratácie je mož-
né použiť veľa anamnestických informácií, nálezov z fyzikálneho vyšetrenia a laboratórnych
testov, ale pre všetky platí, že sú málo spoľahlivé. Preto na diagnostiku dehydratácie neexistu-
je žiadny všeobecný „zlatý štandard“, len svedomité klinické zhodnotenie všetkých dostup-
ných dát o konkrétnom pacientovi. Za tejto situácie nezabúdajme ani na „nemoderné“ a ak-
tuálne zaznávané základné zistenia typu dysfágia alebo farba moča. Liečba dehydratácie ne-
skrýva žiadne osobitné tajomstvá, treba však plne rešpektovať jej základné princípy (počnúc
preferenciou pozvoľnosti) a pacienta dôsledne monitorovať, najmä ak substituujeme väčší
deficit tekutín.

Kľúčové slová: dehydratácia – senior – geriatria – diagnostika – liečba

Východiská
Dehydratácia, ktorá sa definuje ako stav

zníženého celkového objemu tekutín, resp.
nedostatok vody v organizme (1), je frek-
ventovaným fenoménom. Medicínskym, ale
aj ekonomickým, sociálnym a etickým. V
podmienkach stredoeurópskej krajiny by
napriek diskutovaným zmenám klímy ne-
mal byť zásadný problém v prístupe k pit-
nej vode pre žiadneho občana, lebo takáto
voda je ekonomicky dostupná aj nízkopríj-
movým skupinám obyvateľstva na celom
území krajiny. Naši seniori by teda nema-

li pociťovať nedostatok vody ako problém
finančný či sociálny. 

Otázne je, ako dokážeme manažovať
medicínsku časť veci (t.j. predchádzať de-
hydratácii, diagnostikovať a liečiť ju) a ako
vnímame s tým spojené etické konzekven-
cie. Veď už s konkretizáciou zdanlivo jed-
noduchej, vyššie uvedenej definície dehyd-
ratácie do podoby, aby bola použiteľná pre
prax, je zjavný problém – niektorí sa ne-
zdráhajú podporovať názor, že neexistuje
žiadna fungujúca klinická definícia dehyd-
ratácie (2). Dehydratácia sa pre klinickú

Geriatria  3/2014  30.9.2017  22:27  Stránka 19



P
R

E
H

ĽA
D

N
É

 R
E

F
E

R
Á

T
Y

 /
 R

E
V

IE
W

 A
R

T
IC

LE
S

Geriatria 3/2014

116

prax najčastejšie definuje ako (náhle) zní-
ženie telesnej hmotnosti o viac ako 1 % v
dôsledku straty tekutín (3), ale dajú sa
nájsť aj definície, ktoré predpokladajú 2 per-
centá. 

Peknou ukážkou toho, ako je dehydra-
tácia neraz zaznávaná, je podľa nás napr.
skutočnosť, že v rozsiahlom, nedávno vy-
danom diele, ktoré vynikajúcim spôsobom
popisuje špecifiká liečby seniorov od de-
mencie až po ochorenia oka či paliatívnu
starostlivosť, sa v 46 kapitolách na 504 stra-
nách nenašlo miesto na prezentovanie lieč-
by dehydratácie (4). Aj v našej slovenskej
geriatrickej spisbe sme sa dehydratácii ve-
novali už pomerne dávno (5). 

O dehydratácii, vrátane dehydratácie se-
niorov, bolo napísaných mnoho statí. Nie-
ktorí dokonca zastávajú názor, že dehyd-
ratácia je najčastejšou (6), resp. najdôle-
žitejšou (7) poruchou vodného a iónové-
ho hospodárstva v séniu (ponechajme te-
raz bokom, že nám nie je úplne jasné, na
základe čoho by sa takáto dôležitosť určo-
vala). Zdalo by sa teda, že publikované sta-
čí aplikovať v praxi. Keď sa však s kritic-
kým odstupom pozrieme jednak na dos-
tupné literárne poznatky, jednak na reál-
nu klinickú situáciu, ľahko zistíme, že aj v
tomto prípade s istou nadsádzkou platí, že
„reči sa píšu a voda sa nepije“. Navyše sa
nemôžeme zbaviť pocitu, že „voda / dehyd-
ratácia“ patria k tým situáciám, kde ostá-
vame našim seniorom najviac dlžní. 

1. Výskyt dehydratácie u seniorov
Žiaľ, ani po svedomitom štúdiu novšej

literatúry nedokážeme nič opraviť na kon-
štatovaní spred pár rokov (2), že spoľahli-
vejšie incidenčné / prevalenčné dáta hod-
notiace dehydratáciu seniorov v zásade
chýbajú. Asi sa pohybujeme v intuitívne tu-
šenom a skúsenostne vystuženom pozna-
ní, že ide o fenomén častý. Menšiu „rezer-
vu vody“ (jej podiel na hmotnosti orga-
nizmu) majú ženy, pretože muži majú viac
svalovej hmoty. Seniorky sú teda klinicky
významnou dehydratáciou ohrozené viac,
ako seniori. 

2. Etiológia dehydratácie
Vedomosť o tom, že pocit smädu je u

seniorov oslabený (pre nedostatočnú od-
poveď v základnom signalizačnom reťazci
„hyperosmolalita – podráždený osmore-
ceptor – výdaj ADH“), je možno tou jedi-
nou aj u lekárov, ktorí inak o medicín-
skych špecifikách seniorov nevedia nič. Je
však zrejmé, že okrem zníženého príjmu
vody (napr. v dôsledku zníženého pocitu
smädu, ale ako to už v geriatrii býva, čas-
tejšie pre kombináciu príčin) môže dehyd-
ratáciu spôsobiť mnoho ďalších situácií, z
ktorých klinicky najvýznamnejšie / najfrek-
ventovanejšie uvádzame v nasledujúcom
prehľade (o.i. z dôvodov priestorových si
nečiní nárok na úplnosť). Ich efekt môžu
„nenápadne“ potenciovať aj ďalšie „prodi-
uretické faktory“ typu kofeín, digoxín. 

2.1. Hypertonická (hyperosmolálna) dehyd-
ratácia:
● nedostatočný p.o. príjem: 

➤ nedostupná voda – typicky u imobi-
lizovaných seniorov, 

➤ nepociťovanie smädu – seniori, po-
rucha vedomia, 

➤ obavy z dôsledkov príjmu vody – z in-
kontinencie, 

➤ motorická neschopnosť napiť sa – 
poruchy hybnosti, tras, 

➤ depresia, 
➤ stenózy horného gastrointestinálne-

ho traktu (ďalej len „GIT“), 
➤ inštitucionalizácia seniora (8) i dl-

hodobý pobyt v zariadení pre senio-
rov – seniori žijúci v „domovoch dô-
chodcov“, vyžadujúci ošetrovateľskú 
starostlivosť, sa považujú za mimo-
riadne rizikovú skupinu z hľadiska 
dehydratácie (7), 

● osmotická diuréza: 
➤ cukrovka, 
➤ hyperkalciúria, 
➤ etanol – dehydruje aj blokádou pro-

dukcie antidiuretického hormónu 
(ďalej aj ADH), 

➤ iatrogénna – napr. manitol, 
● diabetes insipidus, 
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● vracanie, 
● hnačky (vrátane prípravy na kolono-

skopiu), črevné fistuly, drenáže GITu, 
● potenie – zvýšená teplota (fyziologické 

potenie a odparovanie kožou sa zvyšu-
je o cca 200 ml na každý stupeň zvý-
šenia telesnej teploty (9)), prehriatie, 
fyzická námaha, 

● hyperventilácia, 
● oxygenácia nezvlhčeným kyslíkom. 

2.2. Izotonická (izoosmolálna) dehydratá-
cia: 
● diuretiká – keďže predstavujú hetero-

génnu skupinu (10) z hľadiska mecha-
nizmu pôsobenia a ich efekt, ktorý mô-
že byť počas prolongovanejšej liečby 
menlivý, je ovplyvňovaný mnohými fak-
tormi, je nutné myslieť na to, že diure-
tiká môžu viesť aj k neizotonickým de-
hydratáciám (hypertonickú dehydratá-
ciu typicky spôsobujú osmotické diure-
tiká – manitol, furosemid ale aj thiazi-
dové diuretiká môžu spôsobiť aj hypo
tonickú dehydratáciu), 

● tubulárne renálne poruchy, 
● renálne zlyhanie v štádiu polyúrie, 
● vracanie, 
● hnačky (vrátane prípravy na kolonosko-

piu), črevné fistuly, drenáže GITu, 
● potenie (zriedkavejšie, typicky je pri po-

tení dehydratácia hypertonická), 
● straty do tzv. tretieho priestoru – ascites, 

hydrotorax, príp. ileus, peritonitída, pan-
kreatitída, 

● rany (u seniorov typicky rozsiahle de-
kubity) a popáleniny, 

● krvácanie. 

2.3. Hypotonická (hypoosmolálna) dehyd-
ratácia: 
● dilučná hyponatriémia – srdcové zlyha-

nie, hepatopatia s retenciou tekutín, ne-
frotický syndróm, 

● izotonická (prípadne hypertonická) de-
hydratácia liečená čistou vodou, 

● diuretiká – možno najčastejšia príčina 
hypotonickej dehydratácie seniorov (11), 

● m. Adisson. 

Túto pomerne jednoduchú schému (aj
keď už priamo z nej je zrejmé, že niektoré
príčiny môžu viesť aj k rôznym druhom
dehydratácie) v reálnej praxi frekventova-
ne narúša najmä polymorbidita seniorov.
Tá neraz zahŕňa aj viaceré príčiny a stavy,
ktoré môžu bilanciu vody ovplyvňovať rôz-
ne, s rôznou intenzitou a aj protismerne.
Výsledkom je menlivá syntéza vplyvov,
ktoré môžu spôsobiť, že ten istý dominujú-
ci faktor (typicky obmedzenie perorálne-
ho príjmu) môže u seniorov rezultovať do
rôzneho výsledku z hľadiska osmolality. V
tomto zmysle by delenie príčin dehydratá-
cie s ohľadom na osmolalitu mohlo vy-
znievať až akademicky, na druhej strane os-
molalita určuje, ako budeme dehydratáciu
liečiť. Typickou dehydratáciou seniorov je
zrejme dehydratácia hyperosmolálna. 

Pri dehydratácii seniorov, analogicky
ako pri ich iných ochoreniach, musíme ako
na pravidlo a nie ako na výnimku myslieť
na súbeh viacerých príčin, ktoré nakoniec
vyústia do dehydratácie (typicky: neredu-
kovanie zvyčajnej dávky diuretika pri in-
terkurentnej pneumónii v teplom počasí). 

Z praktického hľadiska by bolo možno
dobré roztriediť si príčiny dehydratácie na
tie, o ktorých si myslíme, že iste neunikajú
našej pozornosti a na zvyšné, ktorým, by
sme v rámci diagnostickej úvahy mali ve-
novať cielenú, ako keby dodatočnú pozor-
nosť. Myslíme si, že v druhej skupine mož-
no poddiagnostikovávaných príčin dehydra-
tácie by sme u seniorov mali vnímať najmä
nepociťovanie smädu, obavy z dôsledkov
príjmu vody, motorickú neschopnosť na-
piť sa, depresiu, inštitucionalizáciu, hyper-
kalciúriu, potenie, hyperventiláciu, väčšie
a pokročilejšie dekubity, sekvestráciu vody
pri väčšom ascite, hydrotoraxe alebo edémoch
dolných končatín. 

3. Patogenetické súvislosti dehydratácie u
seniorov

K dehydratácii dochádza vtedy, ak nas-
tane nerovnováha medzi príjmom a vý-
dajom vody. Na zachovanie rovnovážnej
bilancie vody v organizme musí byť ako-
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koľvek nízky výdaj sprevádzaný príjmom
tekutín, pretože voda „vyrobená“ organiz-
mom v priebehu metabolizmu nie je schop-
ná pokrývať ani bazálny výdaj vody. Od-
porúča sa minimálny príjem 30 ml vody
na kilogram a deň, ale tento objem môže
pomerne silne kolísať interindividuálne aj
u zdravých seniorov. Bilancia vody v orga-
nizme závisí od súhry jej regulačných me-
chanizmov a orgánov, medzi ktoré radíme: 
● centrum smädu s osmoreceptormi (lo-

kalizované v hypotalame; stimulované 
je baroreceptorovou mediáciou pri po-
klese tlaku a ďalšími vplyvmi) – pri de-
hydratácii zabezpečuje „získanie novej 
vody do tela“; vekom jeho citlivosť kle-
sá a vyvíja sa hypodipsia, t.j. znížené 
vnímanie smädu, ktoré môže byť ďalej 
potenciované napr. liekmi užívanými 
aj z úplne inej ako „vodnej“ indikácie 
(napr. niektoré psychofarmaká (12)), 

● ADH uvoľňovaný z neurohypofýzy – 
pri dehydratácii zabezpečuje „zakon-
zervovanie vody v tele“ obmedzením 
jej renálnej eliminácie; vekom zrejme 
klesá jeho účinnosť, pravdepodobne pre 
zmeny obličkových tubulov, 

● átriálny nátriuretický peptid – vekom 
stúpa jeho produkcia, 

● obličky – glomerulárna filtrácia (vekom 
klesajúca) a tubulárna reabsorbcia (ve-
kom klesajúca koncentračná schopnosť 
obličky) – zmeny v séniu vedú k tomu, 
že sa stráca viac vody, pretože na vylú-
čenie nežiaducich solútov močom z 
tela organizmus spotrebuje viac vody, 

● potenie, 
● nadobličky – najmä mineralokortikoid-

mi od ADH nezávislo mediovaná re-
gulácia koncentrácie nátria a tým aj 
množstva vody, 

● respiráciu, 
● gastrointestinálny trakt. 

Každý z týchto systémov má svoje fy-
ziologické funkcie, svoje zmeny súvisiace
s vekom a môže byť zmenený chorobnými
stavmi. Tie sa môžu aj kombinovať a opí-
sané regulačné systémy postihovať z poh-
ľadu bilancie vody aj protismerne. 

Osobitne u seniorov považujeme za dob-
ré mať na pamäti poznatok, že za fyziolo-
gických okolností voda z požitých pevných
potravín predstavuje asi 20 % celkového den-
ného príjmu vody (9). Možno nájsť do-
konca údaje, že v pevnej strave prijmeme
až liter vody denne (3). Obsah vody môže,
samozrejme, zreteľne kolísať aj podľa stra-
vovacích zvyklostí seniora, pretože ním pre-
ferované potraviny môžu mať významne
rôzny podiel vody. Pre geratrickú prax to
teda znamená, že za pomerne frekvento-
vanej situácie, keď senior ešte prehĺta te-
kutiny, ale už nie pevnú potravu, prichádza
minimálne o pätinu príjmu vody len kvôli
obmedzeniu perorálneho príjmu potravy,
resp. ak senior opomenie požiť / nepožije
jedno denné jedlo, môže to byť už zreteľ-
ný dôvod redukcie hydratácie. Preto musí
byť aktívne pátranie po anamnestických
údajoch aj tohto druhu nevyhnutnou sú-
časťou diagnostiky dehydratácie seniora. 

Kto sa aspoň trocha zaoberá geriatriou
vie, že starnutím klesá množstvo vody v or-
ganizme, a to nielen absolútne, ale aj rela-
tívne. To znamená, že sa z tela stráca dis-
proporcionálne viac vody, ako iných teles-
ných komponent. Praktickým dôsledkom
nemôže byť nič iné, len vyššia citlivosť se-
niora na dehydratáciu v porovnaní s pro-
duktívnym vekom, pretože kompenzačné
možnosti seniora sú zreteľne limitované
už len preexistujúcim poklesom „zásob“ vo-
dy (ide o jeden z typických príkladov ho-
meostenózy seniorov). 

Vec sa ďalej stáva zložitejšou tým, že
starnutím podmienená redukcia množstva
vody sa týka najmä intracelulárnej tekuti-
ny. Extracelulárna tekutina (ďalej aj „ECT“)
môže dokonca starnutím narastať. To spô-
sobuje eskaláciu zložitosti klinicky naze-
ranej dehydratácie, pretože je zrejmé, že
„diagnostikovať“ intra vitam intracelulárnu
dehydratáciu je nepomerne zložitejšie, ako
záverovať nedostatok extraceluárnej teku-
tiny. Intracelulárnu dehydratáciu môžeme
„vidieť“ napr. cez zmenšenie erytrocytov
– klesajúci stredný objem erytrocytu (ďa-
lej aj „MCV“). 
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Pri akútne vzniknutej dehydratácii sa
redukuje najprv objem ECT, ktorej štvrti-
na sa fyziologicky nachádza intravaskulár-
ne a zvyšok intersticiálne. Dehydratácia
sa prakticky vždy začína ako extracelulár-
na a sekundárne sa dehydratuje aj priestor
intracelulárny. Rozdiel je v tom, ako intra
a extracelulárne priestory na primárnu po-
ruchu reagujú. 

Pri hyperosmolálnej dehydratácii sa de-
ficit extracelulárneho objemu kompenzuje
„nasávaním“ vody v smere koncentračné-
ho gradientu z menej koncentrovaného in-
tracelulárneho priestoru do extracelulárne-
ho – celulárna dehydratácia potom bude
výraznejšia, ako je deplécia extracelulárna,
teda aj intravaskulárna. Hyperosmolálna
dehydratácia sa nakoniec týka najmä in-
tracelulárneho priestoru. 

Pri izoosmolálnej dehydratácii je pro-
porcionálna strata vody a iónov (reprezen-
tovaných najmä nátriom), osmotický tlak
v intra a extracelulárnom priestore je pre-
to v zásade identický a intravaskulárny de-
ficit vody sa nekompenzuje jej presunom
z buniek. To sa prejaví hypotenziou a z nej
plynúcimi konzekvenciami. Izoosmolálna
dehydratácia sa dominantne týka extrace-
lulárnej tekutiny, čo rezultuje do jej hypo-
volémie, objem intracalulárny ostáva dlho
zachovaný (bunky, napr. erytrocyty, sa ne-
zmenšujú). 

Na tomto mieste nám nedá nepripo-
menúť jednu zdanlivo samozrejmú skutoč-
nosť: dehydratácia sa prakticky nikdy ne-
deje bez zmeny množstva niektorých
(spravidla viacerých) elektrolytov, či už
ide o zmenu absolútnu alebo relatívnu. To
rezultuje aj do skutočnosti, že dehydratá-
cia zriedka prebieha tak, aby neboli zme-
nené množstvá a/alebo koncentrácie as-
poň niektorých iónov (typicky nátria). Ana-
logické platí pre poruchy acidobázickej
rovnováhy (ďalej len „ABR“), ktoré môžu
byť spôsobené už príčinou, ktorá sama
osebe navodzuje dehydratáciu, alebo ich
sekundárne spôsobí dehydratácia. Typic-
kým príkladom je dehydratácia sprevádza-
ná metabolickou alkalózou pri vracaní a

metabolickou acidózou pri hnačkách. 
Dehydratácia zvyšuje riziko vzniku ďal-

ších ochorení a stavov: typicky venóznej
trombózy a tromboembólie, obstipácie, uro-
infekcií, zhoršuje sa výkonnosť a kognitív-
ne funkcie, pri dlhšom trvaní sa častejšie
vytvorí urolitiáza, diskutuje sa aj poten-
ciovanie vzniku karcinómov (prsníka, hru-
bého čreva a uropoetického systému) a obe-
zity (3). 

Rovnako dôležité je uvedomiť si, že de-
hydratácia môže významne meniť farma-
kokinetiku a koncentráciu liečiv. 

4. Klasifikácia dehydratácie
Ako vyplýva aj z vyššie uvedeného,

dehydratáciu môžeme klasifikovať podľa
rôznych kritérií:
4.1. Podľa rýchlosti vzniku: akútna a chro-

nická. 
4.2. Podľa osmolality: hyperosmolálna, izo-

osmolálna, hypoosmolálna. 
4.3. Podľa závažnosti: ľahká (strata hmot-

nosti 2 – 5 %) – stredne ťažká (strata 
hmotnosti 5,1 – 10 %) – ťažká (strata 
hmotnosti nad 10 %; vtedy hrozí až hy-
povolemický šok) (1). S istou opatr-
nosťou asi stále môžeme pracovať so 
starším údajom, že u seniora sa za sig-
nifikantnú stratu vody považujú dva 
litre (13). 

4.4. Podľa kompartnemtu, kde je dominant
ná strata vody, môžeme vyčleniť napr. 
dehydratáciu dominantne intracelu-
lárnu. 

5. Diagnostika dehydratácie
Klinický obraz, fyzikálne i pomocné vy-

šetrenia môžu byť určované základným
ochorením, ktoré k dehydratácii vedie. V
ďalšom uvedieme nálezy, ktoré sa viažu k
dehydratácii samotnej. Je ich síce mnoho,
ale vo všeobecnosti o nich platí, že aj u
pacientov v produktívnom veku sú málo
senzitívne a špecifické, čo sa u seniorov ná-
sobí najmä vďaka ich polymorbidite a ne-
zriedka i liečbe (napr. suchosť slizníc spô-
sobená anticholinergikami). 
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5.1. Klinická manifestácia: 
● smäd – nie pri hypotonickej dehydratá-

cii; u seniorov často chýba aj pri ťažkej 
dehydratácii, môžeme ho kvantifikovať 
za použitia škály (napr. od 1 do 9), ale 
aj tak je „diagnostická hodnota smädu“ 
aj v tom lepšom prípade len aproxima-
tívna (14), 

● zastretý hlas, 
● dysfágia, 
● cefalea, 
● únava, adynamia, apatia – typicky pri 

izotonickej dehydratácii, 
● závraty, ortostatické závraty, kolaps, 
● kŕče – typicky pri hypotonickej dehyd-

ratácii, 
● zmätenosť, delírium – typicky pri hy-

pertonickej dehydratácii, 
● somnolencia, sopor, kóma. 

Jednotlivé príznaky sú rôzne vyjadrené
u rôzne osmolálnych dehydratácií, z prak-
tického hľadiska ich uvádzame bez pod-
robnej šecifikácie. 

5.2. Fyzikálne vyšetrenie: 
● suchosť kože (nezabúdame vyšetriť aj 

axilárne) – u seniorov však môže byť 
do istej miery i prejavom samotného 
starnutia, 

● suché pery – pri pokročilejšej dehyd-
ratácii, 

● turgor kože znížený – zvyčajne klesá 
až po strate cca 2 litrov tekutín (15), u 
seniorov ide vzhľadom na samotným 
vekom podmienený pokles elastcity ko-
že a atrofiu podkožia o veľmi málo 
spoľahlivý znak, 

● suchosť bukálne a jazyka – zvyčajne 
klesá až po strate cca 2 litrov tekutín 
(15), sú to znaky s limitovanou špeci-
ficitou, najmä pri dýchaní otvorenými 
ústami; možno je lepšie testovať vlh-
kosť dutiny ústnej prstom vloženým me-
dzi líce a gingívu, ktorým skúšame po 
sliznici šúchať; napriek uvedenému je 
však možné, že suchosť jazyka by moh-
la byť najvhodnejším skríningovým tes-
tom dehydratácie u seniorov (výsledok 
analýzy 128 otázok a testov, ktoré by 

mohli odhaľovať dehydratáciu)(16), 
● tonus bulbov znížený – typicky pri izo-

tonickej dehydratácii, 
● „prepadnutá, rýchlo zostarnutá tvár“ – 

pri ťažkej dehydratácii až facies hip-
pocratica, 

● hypotenzia, aj ortostatická – tlak krvi 
zvyčajne klesá až po strate cca 4 litrov 
tekutín (15); typicky pri izotonickej 
dehydratácii; v presvedčivej štúdii (16) 
bol druhým najvýpovednejším testom 
na detekciu dehydratácie práve pokles 
systolického tlaku krvi po postavení sa 
aspoň o 20 mm Hg, čo však môže byť 
u seniorov znova mitigované množst-
vom iných faktorov, ktoré ortostatickú 
hypotenziu neraz navodzujú (od poly-
neuropatií po užívané lieky), 

● tachykardia, akcelerácia frekvencie v 
ortostáze – zvyčajne až po strate cca 4 
litrov tekutín (15); typicky pri izoto-
nickej dehydratácii, u seniorov môže 
byť frekventovane maskované užíva
nou bradykardizujúcou medikáciou, 

● náplň jugulárnych vén – znížená, 
● telesná teplota – môže byť zvýšená, ale 

aj znížená, 
● farba moča – okrem polyurických si-

tuácií môže byť „tmavý moč“ (t.j. moče-
nie fyziologickej svetložltej farby), naj-
mä ak je posudzovaný podľa štandard-
nej farebnej diagnostickej škály, porov-
nateľne výpovedný ako napr. osmolali-
ta alebo špecifická hmotnosť moča (3), 
resp. ako osmolalita plazmy, koncen-
trácia bielkovín v krvi alebo nátriémia 
(14), 

● nálezy korešpondujúce s hypovolemic-
kým šokom pri veľmi ťažkej dehydra-
tácii. 

5.3. Pomocné vyšetrenia: 
● hmotnosť klesá – niektorí autori uvá-

dzajú, že akútna (v priebehu 1 – 4 ho-
dín) strata hmotnosti je najlepšou po-
mocnou metódou na diagnostiku de-
hydratácie, pre reálnu geriatriu však ide 
zrejme o možnosť pomerne iluzórnu 
až aj preto, lebo ak má ísť o výpovedný 
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test, stratu hmotnosti treba, pochopi-
teľne, korigovať na príjem potravy a te-
kutín, na diurézu a defekáciu v danom 
období a na stratu potu (14), u senio-
rov ani nebola vykonaná žiadne štú-
dia, ktorá by pokles hmotnosti validi-
zovala vo vzťahu k dehydratácii (2), na-
vyše tento parameter sa nedá použiť 
na primárnu diagnostiku „pri prijatí“, 
pretože na posúdenie dynamiky potre-
bujeme vždy aspoň druhé meranie po 
zmysluplnom časovom okne, 

● diuréza klesá – ak príčinou dehydratá-
cie nie je polyúria, 

● natriémia – zvýšená pri hyperosmolár-
nej a znížená pri hypoosmolárnej de-
hydratácii, 

● kreatininémia a koncentrácia urey stú-
pajú, pomer kreatininémie (umol/l) a 
koncentrácie urey (mmol/l) pod 12 sved-
čí skôr pre dehydratáciu ako pre azo-
témiu zvýšenú primárnou renálnou pa-
tológiou, 

● hematokrit stúpa – pri hemokoncen-
trácii, 

● stredný objem erytrocytu – klesá a kon-
centrácia hemoglobínu v ňom stúpa pri 
hyperosmolárnej dehydratácii, pri hy-
poosmolárnej MCV stúpa, 

● celkové bielkoviny stúpajú – pri hemo-
koncentrácii, 

● osmolalita plazmy – zvýšená pri hype-
rosmolálnej a znížená pri hypoosmo-
lálnej dehydratácii, spoľahlivosť tohto 
vyšetrenia je však limitovaná už samot-
nou intraindividuálnou variabilitou os-
molality (17) a viacerými ďalšími fak-
tormi (napr. požitie väčšieho jedla mô-
že zvýšiť osmolalitu plazmy v dôsled-
ku presunu vody z ciev do čreva), niek-
torí autori však naopak zastávajú ná-
zor, že ide o jediný spoľahlivý indiká-
tor stavu hydratácie (14), 

● osmolalita a hustota moča stúpa (okrem 
diabetes insipidus, kedy je moč hypo-
osmolálny) – spoľahlivosť týchto vyšet-
rení je však limitovaná už samotnou 
intraindividuálnou variabilitou osmola-
lity (17), preto neexistuje univerzálne 

prijatý spôsob, ako na základe osmola-
lity moča určiť, či je pacient dobre hyd-
ratovaný alebo dehydratovaný (14); na-
vyše hodnoty hustoty moča diagnosti
kujúce dehydratáciu v literatúre kolíšu 
zásadným spôsobom – od 1,02 do 1,03 
(2, 14); je možné, že osmolalita a hus-
tota moča pri štandardnom meraní ko-
relujú tak tesne, že ide pri diagnostike 
dehydratácie o navzájom zameniteľné 
metódy (14), 

● centrálny venózny tlak (ďalej len 
„CVT“) klesá – zvyčajne až po strate 
cca 4 litrov tekutín, ale pri pokročilej 
dehydratácii s hypovolémiou môže 
dôjsť k pľúcnej vazokonstrikcii a CVT 
môže byť aj vysoký (15). 
Existujú, samozrejme, aj ďalšie exakt-

né metódy na diagnostikovanie množstva
vody v organizme (napr. izotopová dilúcia,
neutrónová aktivačná analýza po ožiarení
vzorky, bioelektrická impedancia) (14),
hoci aj tie majú svoje limitácie. Dnes sú
však vnímané ako výskumné a v klinickej
praxi sú nateraz prakticky nepoužiteľné. 

Na základe našich literárnych vedo-
mostí a klinických skúseností súhlasíme s
názorom (2, 17), že dehydratácia sa ťažko
diagnostikuje a neexistuje všeobecný diag-
nostický „zlatý štandard“ dehydratácie. Mys-
líme si teda, že žiadny izolovaný „diagnos-
tický nález“ spomedzi vyššie uvedených
nie je dostatočne spoľahlivo prediktívny.
Za jediné východisko považujeme svedo-
mité integrované posúdenie všetkých dos-
tupných „diagnostických nálezov“ uvede-
ných v tejto podkapitole, ku ktorým treba
pridať informácie anamnestické. Zároveň
súhlasíme s názorom publikovaným na zák-
lade observačnej štúdie austrálskych auto-
riek (2), že dehydratáciu lepšie diagnosti-
kujú fyzikálne než laboratórne nálezy (ne-
skrývame, že táto práca je nám zo všet-
kých, ktoré sme o dehydratácii seniorov ke-
dykoľvek videli, najsympatickejšia, lebo otvo-
rene priznáva, že sa orientuje na prirodze-
né klinické podmienky starostlivosti o hos-
pitalizovaného seniora a neimituje pseu-
doexaktné analýzy, pričom si plne zacho-
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váva vedecký charakter). Najakceptovanej-
šou metódou na potvrdenie diagnózy de-
hydratácie v reálnej praxi je dnes zrejme
jedno z najjednoduchších, čo môžeme uro-
biť – posúdenie prírastku hmotnosti po re-
hydratácii (2). 

Ak zohľadníme vyššie uvedené, tak nás
nemôže prekvapiť, že dehydratácia patrí
medzi poddiagnostikované ochorenia senio-
rov (2). 

6. Liečba dehydratácie
6.1. Všeobecné zásady: Pokiaľ to klinický 

stav umožňuje, rovnako ako pri iných 
poruchách výživy, aj v tomto prípade 
uprednostňujeme perorálnu substitú-
ciu (prípadne za použitia nazogastric-
kej sondy) pred intravenóznou alebo 
inou. Za pomerne univerzálny sa po-
važuje rehydratačný WHO roztok. V 
našich podmienkach sa možno na ško-
du veci nedostatočne využíva kontinu-
álna subkutánna rehydratácia (hypo-
dermoklýza (18)), a to aj keby sme zoh-
ľadnili u seniorov frekventovane sa vys- 
kytujúce hypokoagulačné stavy (vráta-
ne liečebne navodených) a závažnejšie 
srdcové zlyhávania, pri ktorých je kon-
traindikovaná. 

Ak to klinická naliehavosť pripúšťa, sub-
stitúcia vody má prebiehať pozvoľna – napr.
polovicu deficitu by sme mali doplniť za
12 – 24 hodín, zvyšok za ďalších 24 – 48
hodín a pri hyperosmolálnej dehydratácii
by nátriémia nemala klesať rýchlejšie ako
o 10 mmol/24 hodín (1). Analogicky pri
závažnejšej hyponatriémii sa koncentrácia
sodíka nesmie zvyšovať rýchlejšie ako o
10 mmol/24 hodín, inak hrozí poškodenie
mozgu – typicky demyelinizácia ponsu (15). 

Ak pre závažnosť klinickej situácie pot-
rebujeme rýchlejšiu substitúciu, pacient mu-
sí byť monitorovaný (najmä neurologicky a
auskultačne na pľúcach, samozrejme ak je
zavedená centrálna venózna linka, tak sle-
dovaním CVT) ešte dôslednejšie, ako pri
menej aktívnom prístupe. 

6.2. Liečba hyperosmolálnej dehydratácie: 
● voda a čaj perorálne (nie minerálky, 

ktoré obsahujú pomerne veľké množst-
vo iónov); hypotonické infúzie (5 % 
glukóza) kombinované s fyziologickým 
roztokom v pomere 2:1, 

● aspoň iniciálne by sme si mali stanoviť 
deficit vody napr. podľa vzorca: (hmot-
nosť pacienta x 0,54) x (1 – 140/nát-
riémia v mmol/l), kde 0,54 reprezen-
tuje tradične uvádzaný 54-percentný 
priemerný podiel vody v organizme 
zdravého seniora (iste môžeme použiť 
aj nižšie hodnoty – napr. 0,52 (7), resp. 
0,49 u šesťdesiatnikov a 0,47 u šesťde-
siatničiek (9), u obéznych dokonca 0,40 
(19)) a 140 je „normálnou“ koncentrá-
ciou nátria v krvi; len na ilustráciu in-
tenzity „skrytého nebezpečenstva de-
hydratácie“ uvádzame, že podľa tohto 
vzorca čo i len 60-kilový pacient s na-
triémiou 150 mmol/l (čo je iste v bež-
nej praxi neraz videná hodnota) má 
deficit 2,2 litra vody (teda zreteľne 
viac, ako je jeho minimálny celodenný 
príjem vody – 1800 ml). 

6.3. Liečba izoosmolálnej dehydratácie: 
fyziologický roztok a iné izoosmolál-
ne tekutiny. 

6.4. Liečba hypoosmolálnej dehydratácie: 
fyziologický roztok. 

6.5. Na monitorovanie liečby možno pou-
žiť najmä sledovanie, t.j. opakované vy-
šetrovanie a porovnávanie hodnôt srd-
covej frekvencie, tlaku krvi, auskultá-
cie pľúc, osmolality plazmy, nátriémie 
(nemala by klesať / stúpať rýchlejšie 
ako o 10 mmol/deň (1, 15), hemato-
kritu, diurézy, osmolality moča. Opo-
mínané je zrejme aj posúdenie prírast-
ku na hmotnosti počas rehydratácie. 

6.6. Koincidujúca liečba: 
● Liečba dehydratáciu vyvolávajúceho zák-

ladného ochorenia. 
● Korekcia súbežných porúch iónových 

dysbalancií (neraz až rehydratáciou de-
maskovaných). 

● Korekcia súbežných porúch ABR.
● Úprava dávkovania liekov, najmä hyd-
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rofilných (ich vodný distribučným pries-
tor je redukovaný) a obličkami vylučo-
vaných (pri dehydratáciou navodenej 
oligúrii). 

Záver
Pohľad na to, ako a s akou intenzitou

sa s dehydratáciu zaoberá odborná litera-
túra by nás mohol zvádzať k názoru, že ide
o problém detí, športovej medicíny, chole-
ry a inej hnačky, ošetrovateľstva a hádam
aj terminálne chorých. Snažili sme sa však
ukázať, že dehydratácia je príliš vážny prob-
lém na to, aby sme naň nazerali takýmito
či inými silne zjednodušujúcimi alebo pria-
mo skotomizujúcimi okuliarmi. Dehydra-
tácii by sme mali venovať viac pozornosti
nielen v každodennej klinickej praxi, ale aj
vo výskume (aj keď bezprostredne nejde o
trendovú „genetiku“). 

Literatúra 
1.) BUŠEK, P.: Dehydratace. 63 – 67. In:

Lukáš K, Žák A (Eds.). Chorobné znaky a příz-
naky 2. Praha: Grada Publishing, 2011. 

2.) VIVANTI, A., HARVEY, K., ASH, S.,
BATTISTUTTA, D.: Clinical assessment of
dehydration in older people admitted to hospital:
what are the strongest indicators? Arch Gerontol
Geriatr. 2008; 47(3): 340 – 355. 

3.) KLEINER, S.M.: Water: an essential but
overlooked nutrient. J Am Diet Assoc. 1999; 99
(2): 200 – 206. 

4.) JACKSON, S., JANSEN, P., MANGONI,
A.(Eds.): Prescribing for elderly patients. Chi-
chester: Wiley-Blackwell, 2009.

5.) SLOBODOVÁ, K.: Poruchy hydratácie vo
vyššom veku a ich prevencia. Geriatria 2001; 7
(3): 135 – 139. 

6.) LAVIZZO-MOUREY, R.J.: Dehydration
in the elderly: a short review. J Natl Med Assoc.
1987; 79(10):1033 – 8. 

7.) SCHNIEDERS, M., KOLB, G.: Eksikkose
im Alter. Med Klin (Munich) 2004; 99(8): 453 – 60. 

8.) HEGYI, L.: Riziká inštitucionálneho po-
bytu v geriatrii. In: HEGYI, L., KRAJČÍK, Š.
(Eds.): Geriatria. Bratislava: Herba, 2010, s. 117 –
119, ISBN 978-80-89171-73-6

9.) JAMBOR, A.: Klinická biochemie vody a
iontů. 1 – 156. In: Jambor A (Ed). Vnitřní prost-
ředí. Praha: Grada Publishing 2008. 

10.) ROUSH, G.C., KAUR, R., ERNST,
M.E.: Diuretics: a review and update. J Cardio-
vasc Pharmacol Ther. 2014;19(1): 5 – 13. 

11.) MINAKER, K.L.: Common clinical
sequelence of ageing. 104 – 110. In: GOLDMAN
L., SCHAFER AI. (Eds.). Goldman’s Cecil me-
dicine. Philadelphia: Elsevier Saunders 2012. 

12.) OTTO, R., ROLLER, R.E., IGLSEDER,
B. et al.: Komplikationen durch Diuretiktherapie
bei geriatrischen Patienten. Wien Med Wochen-
schr. 2010;160 (11 – 12): 276 – 280. 

13.) LYE, M.: Electrolyte disorders in the el-
derly. Clin Endocrinol Metab 1984; 13(2): 377 – 98. 

14.) ARMSTRONG, L.E.: Hydration assess-
ment techniques. Nutr Rev. 2005; 63(6 Pt 2): S40
– S54. 

15.) ZADÁK, Z.: Klinické poznámky k po-
ruchám vodní a iontové rovnováhy. 235 – 239. In:
ZADÁK Z, HAVEL E (Eds.). Intenzivní medicí-
na na principech vnitřního lékařství. Praha: Gra-
da Publishing 2007. 

16.) VIVANTI, A., HARVEY, K., ASH, S.:
Developing a quick and practical screen to impro-
ve the identification of poor hydration in geriatric
and rehabilitative care. Arch Gerontol Geriatr.
2010; 50(2): 156 – 164. 

17.) CHEUVRONT, S.N., KENEFICK,
R.W., CHARKOUDIAN, N., SAWKA, M.N.:
Physiologic basis for understanding quantitative
dehydration assessment. Am J Clin Nutr. 2013;
97(3): 455 – 462. 

18.) REMINGTON, R., HULTMAN, T.:
Hypodermoclysis to treat dehydration: a review
of the evidence. J Am Geriatr Soc. 2007; 55
(12):2051 – 2055. 

19.) ZÁHOREC, R.: Poruchy vnútorného
prostredia.. In: HEGYI, L, KRAJČÍK, Š. (Eds.):
Geriatria. Bratislava: Herba 2010. s. 456 – 464,
ISBN 978-80-89171-73-6

Adresa pre korešpondenciu 
Doc. MUDr. M. D., CSc., 
I. klinika geriatrie LFUK 
a UN Bratislava, 
Limbová 5, 
833 01 Bratislava 

Geriatria  3/2014  30.9.2017  22:27  Stránka 27



P
R

E
H

ĽA
D

N
É

 R
E

F
E

R
Á

T
Y

 /
 R

E
V

IE
W

 A
R

T
IC

LE
S

Geriatria 3/2014

124

Dehydration and seniors 
– tabula rasa or just the feeling of uncertainty? 

M. Dúbrava, J. Jánošiová

Summary

Dehydration is a medical, economic, social and ethical problem. This paper offers a view of our
capability of managing medical part of this issue, particularly how to diagnose and treat dehydration.
A more reliable data for seniors’ dehydration are not available, accordingly we ensue from intuitive
information that the phenomenon of dehydration is very common (in seniors often underestimated
and misdiagnosed). Due to numerous circumstances accompanying physiological ageing, seniors are
more susceptible to dehydration than the people in the productive age. This predisposition results in
dehydration caused by a high age specific factor incidence. The information of a reduced thirst sen-
sation is perhaps the only information even in those physicians, who do not know much about medi-
cal specificities of seniors. However, it is evident that beside lower fluid intake, dehydration may
appear in many other situations of which let us mention the most frequent ones. Their effect can be
discreetly increased by other pro-diuretic factors, such as caffeine or digoxin. In seniors we have always
to remember a combination of more causes which finally result in dehydration. We think that a com-
bination of commonly forgotten causes of dehydration in seniors includes e.g. fear of consequences
of larger water intake, motor incapacity of drinking, depression, institutionalized patient, larger and
advanced decubitus. Dehydration is usually connected with the ion misbalance disorder and acid-
base, increasing the risk of the onset of further diseases with significant affecting the drug pharma-
cokinetics. Much anamnestic information, findings of physical examination and laboratory tests can
be used to diagnose dehydration, but all of them are not very reliable. 

There exists no general "golden standard" to diagnose dehydration; the only way rests in a thorough
clinical evaluation of all the available data about a relevant patient. Under these circumstances "out-
dated" and currently condemned basic findings, such as dysphagia or urine colour should not be
neglected, either. The basic principles of treatment of dehydration should be fully respected with slow
start of treatment and thorough monitoring mainly in cases, when substituting a larger fluid defi-
ciency.

Key words: dehydration – senior  – geriatrics – diagnostics – treatment 
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DEMOGRAFICKÉ ASPEKTY 
STARNUTIA POPULÁCIE SLOVENSKA  

I. Bartošovič*, A. Tašká**, D. Bartošovičová***
* VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava; Geriatrická ambulancia FNsP Skalica

** Ambulancia prenosných chorôb, Holíč
***Interné oddelenie, FNsP Skalica

Súhrn

Všetky relevantné štatistické ukazovatele dokazujú zrýchľujúci sa proces starnutia sloven-
skej populácie. V rámci starnutia prichádza ku nárastu vekovej skupiny 65 + ročných, dlhodo-
bo klesajúcej pôrodnosti, stagnujúcej úmrtnosti. Na Slovensku sa nádej na dožitie zvyšuje, aj
keď v rámci Európskej Únie dosahuje stále jedny z najnižších hodnôt. Hodnoty strednej dĺžky
života v zdraví sú najhoršie zo všetkých krajín Európskej Únie, preto tento ukazovateľ niektorí
autori nazývajú našou „Achillovou pätou“. Ďalšou dôležitou demografickou charakteristikou je
nárast skupiny „veľmi starých ľudí“, čiže tzv. vnútorné (dvojité) starnutie. Starnutie je intenzív-
nejšie a má rýchlejší priebeh v populácii žien; dochádza k zvyšovaniu indexu feminity. Podľa
prognóz index starnutia zaznamená v roku 2060 trojnásobný nárast oproti roku 2012.

Kľúčové slová: demografia – nádej na dožitie – stredná dĺžka života v zdraví – vnútorné starnutie –
index starnutia 

Všetky relevantné štatistické ukazova-
tele dokazujú zrýchľujúci sa proces star-
nutia slovenskej populácie (Katuša et al.,
2014). Starnutie populácie môže byť: 
1. relatívne = zvýšenie podielu seniorov v 

populácii (spôsobené nízkou pôrodnos-
ťou a znížením podielu detí a mladých); 

2. absolútne = zvýšenie absolútneho poč-
tu seniorov v populácii (spôsobené zní-
žením a stagnáciou úmrtnosti v stred-
nom veku, silnými povojnovými popu-
lačnými ročníkmi) (Zavázalová et al., 
2001; Hegyi a kol., 2012)). 
Rozoznávame: 

● starnutie zhora (starnutie v dôsledku 
predlžovania ľudského života, rastie re-
latívne zastúpenie 65 ročných a star-
ších) a 

● starnutie zdola (starnutie v dôsledku 
znižovania pôrodnosti, klesá relatívne 
zastúpenie detskej zložky populácie) 
(Jurčová, 2005). 

Nárast vekovej skupiny 65 ročných a starších
V rámci starnutia prichádza ku zme-

nám vekovej štruktúry obyvateľstva, náras-

tu vekovej skupiny 65 + ročných. Tabuľka
1 ukazuje, ako sa v rokoch 2001 a 2013 vy-
víjali percentuálne počty vekových skupín
obyvateľov vo veku 0–14 rokov; 15–64 ro-
kov a 65 ročných a starších. 

V SR je v súčasnosti 13,5 % obyvateľov
65-ročných a starších. Podľa prognóz v prie-
behu nasledujúcich piatich desaťročí prí-
de k približne 2,5-násobnému nárastu tej-
to vekovej skupiny v porovnaní s rokom
2011, čo znamená, že v roku 2060 bude
mať každý tretí obyvateľ SR najmenej 65
rokov (Bleha et al., 2013). 

Dlhodobo klesajúca pôrodnosť
Hrubou mierou pôrodnosti (živorode-

nosti) označujeme počet živonarodených

Tabuľka 1: Veková štruktúra obyvateľov SR 
v rokoch 2001 a 2013 /zdroj ŠU SR) 

Veková skupina 2001 2013

0 – 14 rokov 18,72 % 15,32 %
15 – 64 rokov 69,89 % 71,14 %
65 + rokov 11,39 % 13,54 %
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k strednému stavu obyvateľov za rok, vy-
jadrený v promile (Jurčová, 2005). 

V roku 2013 bola hrubá miera pôrod-
nosti 10,1%; pričom sa táto hodnota od
roku 2001 výraznejšie nemení (rok 2001 –
9,5 %; rok 2004 - 10,0 %; rok 2006 – 10,0 %;
rok 2009 – 11,3 %). Treba však aj uviesť,
že napr. v roku 1950 bola hrubá miera
pôrodnosti 28,79 %; v roku 1979 mala hod-
notu 20,29 % (Katuša et al., 2014). Vidíme
teda, že pôrodnosť sa dlhodobo znižuje. 

Stagnácia úmrtnosti
Hrubou mierou úmrtnosti označujeme

počet zomretých k počtu obyvateľov stred-
ného stavu, za rok, vyjadrený v promile (Jur-
čová, 2005). V roku 2013 zomrelo v SR 52
089 osôb, hrubá miera úmrtnosti je 9,6 °%,
od roku 1993 sa udržuje pod hranicou 10
zomretých na 1000 obyvateľov (Katuša et
al., 2014). Môžeme povedať, že úmrtnosť
stagnuje. 

Úmrtnosť je vyššia u mužov ako u žien
- na 1000 zomretých žien pripadlo 1052
zomretých mužov. Fenomén „nadúmrt-
nosti mužov“ je spôsobený skutočnosťou,
že v kategóriách 20–34 ročných je zo všet-
kých zomretých 70–80 % mužov (muži
majú častejšie úrazy, nad 35 rokov kardio-

vaskulárne choroby). Nadúmrtnosť mužov
pretrváva do veku 75 rokov, potom preva-
žujú ženy v dôsledku ich vyššieho počtu a
podielu vo vyšších vekových skupinách. V
roku 2013 predstavovali úmrtia žien nad
75 rokov 66 % všetkých úmrtí (Katuša et
al., 2014). Nepriaznivé sú však iné ukazo-
vatele úmrtnosti. Podľa OECD (Organizá-
cie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj)
vekovo štandardizovaná úmrtnosť (na 100
000 obyvateľov) na ischemickú chorobu
srdca, cerebrovaskulárne ochorenia i nádo-
ry na Slovensku patrí k najhorším (alebo
je najhoršia) v rámci krajín OECD a po-
rovnávaných krajín (OECD, 2013). Nelicho-
tivé postavenie Slovenska vidno v tabuľke 2. 

Zvyšovanie strednej dĺžky života (nádeje na
dožitie)

Nádej na dožitie (= stredná dĺžka živo-
ta, SDŽ, life expectancy) definujeme ako
počet rokov, ktorý priemerne prežije oso-
ba určitého pohlavia a veku za predpokla-
du, že sa nezmenia úmrtnostné pomery.
Určujeme ju pri narodení a v rôznych ve-
kových kategóriách (60 rokov, 65 rokov,
80 rokov a i.) (Jurčová, 2005). Stredná dĺž-
ka života vypovedá o očakávanej dobe do-
žitia v určitej etape života a sprostredko-

Tabuľka 2: Vekovo štandardizovaná úmrtnosť na 100 000 obyvateľov vo vybraných 
krajinách (zdroj OECD)

Úmrtnosť Úmrtnosť na Úmrtnosť
na ischemickú       cerebrovaskulárne na nádory 
chorobu srdca ochorenia (r. 2011

(r. 2011) (r. 2011) alebo 2010)

Krajiny OECD 122 69 210,5
USA 127 43 193,6
Japonsko 39 61 183,9
Nemecko 115 53 205
Švajčiarsko 89 41 181,5
Rakúsko 142 48 202,4
Poľsko 128 99 238,6
Maďarsko 309 124 291,1
Česko 260 106 239,8
Slovensko 404 137 247,2
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vane odráža aj pôsobenie ďalších faktorov
(napr. stav zdravotníctva, zdravotnú poli-
tiku, dostupnosť zdravotníckych služieb,
fungovanie prevencie a i.) (Filadelfiová a
Bodnárová, 2013).

V roku 2013 bola u nás nádej na do-
žitie pri narodení u muža 72,9 rokov; pri
narodení u ženy 79,6 rokov; nádej na do-
žitie u 60 ročného muža bola 17, 9 rokov,
a u 60 ročnej ženy 22,4 rokov (Katuša et
al., 2014). 

V hodnotách nádeje na dožitie je Slo-
vensko na chvoste spomedzi štátov Európ-
skej Únie. Tabuľka 3 porovnáva najnovšie
hodnoty strednej dĺžky života pri narode-
ní a v 65 rokoch u žien i mužov vo vy-
braných krajinách v roku 2012 (Eurostat,
2013). Menej rokov ako obyvatelia Sloven-
ska sa dožívajú iba muži a ženy Maďarska,
Lotyšska, Litvy, Rumunska a Bulharska. 

Na Slovensku sa nádej na dožitie zvy-
šuje, ale v rámci Európskej Únie dosahuje
stále jedny z najnižších hodnôt (Katuša et
al., 2014). 

Stredná dĺžka života v zdraví
Na porovnanie jednotlivých krajín sa v

poslednom čase preferuje tzv. stredná dĺž-
ka života v zdraví („healthy life years“; „di-

sability free life expectancy“). Stredná dĺž-
ka života v zdraví udáva priemerný počet
rokov života v zdraví, ktoré môže očaká-
vať jednotlivec v určitom veku (Jurčová,
2005). Eurostat definuje život v zdraví ako
stav, keď človek netrpí závažnými problé-
mami a môže vykonávať bežné aktivity
(Bodnárová, 2013). Stredná dĺžka života v
zdraví sa zakladá na troch ukazovateľoch:
samohodnotení zdravia, obmedzení v ak-
tivitách v bežnom živote a výskyte chro-
nických chorôb (Mészáros, 2010). Tento
parameter môže byť zisťovaný v rôznom
veku (pri narodení, v 50 rokoch, v 65 ro-
koch). 

Tabuľka 4 uvádza hodnoty strednej dĺž-
ky života v zdraví pri narodení a v 65 ro-
koch vo vybratých krajinách v roku 2012
u oboch pohlaví. Stredná dĺžka života v
zdraví pri narodení dosahovala v roku 2012
na Slovensku u mužov 53,4 roka a u žien
53,1 roka; čo predstavovalo u mužov 73,6 %
ich života a u žien 66,5 % ich života. To
znamená, že muží na Slovensku prežívajú
s chronickými chorobami priemerne štvr-
tinu a ženy tretinu svojho života. Podobné
sú hodnoty strednej dĺžky života v zdraví
v 65 rokoch života – 65 ročný Slovák sa
dožíva v zdraví o 4,8 rokov menej a 65 roč-

Tabuľka 3: Stredná dĺžka života pri narodení a v 65 rokoch vo vybraných krajinách 
(zdroj Eurostat)

Stredná Stredná Stredná Stredná
dĺžka života dĺžka života dĺžka života      dĺžka života

2012 pri narodení v 65 rokoch pri narodení      v 65 rokoch

Muži (v rokoch) Ženy (v rokoch)

EÚ 28 krajín 77,5 17,7 83,1 21,1
Slovensko 72,5 14,6 79,9 18,5
Česko 75,1 15,7 81,2 19,2
Poľsko 72,7 15,4 81,1 19,9
Maďarsko 71,6 14,3 78,7 18,1
Rakúsko 78,4 18,1 83,6 21,3
Švédsko 79,9 18,5 83,6 21,1
Nemecko 78,6 18,2 83,3 21,2
Veľká Británia 79,1 18,5 82,8 20,9
Taliansko 79,8 18,5 84,8 22,1
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ná Slovenka o 5,8 rokov oproti rovnako
starým obyvateľom Česka (Eurostat, 2013). 

Tieto hodnoty sú najhoršie zo všetkých
krajín Európskej Únie, preto tento ukazova-
teľ niektorí autori nazývajú našou „Achil-
lovou pätou“(Bodnárová, 2013). 

Vnútorné (dvojité) starnutie
Ďalšou dôležitou demografickou cha-

rakteristikou je nárast skupiny „veľmi sta-
rých ľudí“ („oldest old“, 80 roční a starší),
čiže tzv. vnútorné starnutie (Topinková a
Neuwirth, 1995). 80 roční a starší v roku
2012 tvorili 15,4 % zo skupiny 60 ročných
a starších a 22,7 % zo skupiny 65 ročných
a starších (Katuša et al., 2014). Vnútorné
starnutie má a bude mať mimoriadny výz-
nam ekonomický, sociálny a zdravotnícky
(Weber, 2005). 

Feminizácia starnutia
Starnutie je intenzívnejšie a má rých-

lejší priebeh v populácii žien; dochádza k
zvyšovaniu indexu feminity (pomer počtu
žien na 1000 mužov) (Hegyi a Krajčík,
2010). Rodí sa viac chlapcov (1049 chlap-
cov na 1000 dievčat); pomer sa vyrovnáva
okolo 45 rokov; v 60 rokoch veku na 1000
žien pripadá 610 mužov; u 85 ročných a
starších pripadá na 1000 mužov takmer

2600 žien; u dlhovekých (90 ročných a
starších) na tri ženy pripadá jeden muž
(Katuša et al., 2014). Môžeme tak pove-
dať, že so starnutím populácie vzrastá po-
čet žien (Krajčík, 2000). Mužská nadúmrt-
nosť vedie k fenoménu osamelých sta-
rých žien; vysoký je aj výskyt ovdovených
žien (vo veku 80 ročných a starších je 81,5 %
podiel vdov) (Zavázalová a kol., 2001).

Demografické indexy 
V demografii sú dôležité aj demogra-

fické indexy, ktoré sa týkajú seniorov. Pat-
rí k nim:
Index starnutia (Sauvyho index) vyjadruje
počet 65 ročných a starších na 100 detí od
0–14 ročných. Určuje teda pomer postak-
tívnej zložky ku detskej zložke. 

Od roku 1950 tento index postupne

rastie. V roku 2013 na Slovensku pripadlo
88,3 seniorov na 100 detí; pričom u žien
už pripadá približne 112 žien na 100 diev-
čat (Národný program aktívneho starnutia
2014; Katuša et al., 2014). Podľa prognóz
tento index dosiahne v roku 2060 hodno-
tu 220, čo bude znamenať trojnásobný ná-
rast oproti roku 2012 (Bleha et al., 2013).
Index ekonomického zaťaženia (= index
hospodárskej závislosti) vyjadruje počet de-

Tabuľka 4: Porovnanie SDŽ v zdraví pri narodení a v 65 rokoch vo vybraných krajinách 
(zdroj Eurostat)

Stredná Stredná Stredná Stredná
dĺžka života dĺžka života dĺžka života      dĺžka života

2012 pri narodení v 65 rokoch pri narodení      v 65 rokoch

Muži (v rokoch) Ženy (v rokoch)

EÚ 28 krajín 61,5 8,5 62,1 8,5
Slovensko 53,4 3,5 53,1 3,1
Česko 62,3 8,3 64,1 8,9
Poľsko 59,2 7,4 62,9 7,8
Maďarsko 59,2 6,4 60,5 6,4
Rakúsko 60,2 8,9 62,5 9,5
Švédsko 70,8 13,9 70,6 15,5
Nemecko 57,4 6,7 57,9 6,9
Veľká Británia 64,6 10,5 64,5 10,5
Taliansko 62,1 7,7 61,5 7,1
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Tabuľka 5: Index starnutia a index ekonomického zaťaženia v rokoch 2003, 2007, 2010 
a 2013 (zdroj ŠÚ SR)

2003 2007 2010 2013
Index starnutia
(= počet 65 ročných Muži 48,10 55,25       59,00 65,68
a starších na 100 detí Ženy 84,20 97,83 104,07        112,20
vo veku 0+14 rokov) Spolu 65,70 76,00 81,01 88,34

Index ekonomického
zaťaženia
(= počet detí vo veku 
0 -14 rokov a 65 ročných Spolu 41,01 38,38         38,23 40,57
a starších na 100 osôb 
vo veku 15-64 rokov)

tí a seniorov / na 100 produktívnych osôb
(15–64 ročných). Určuje pomer závislých
osôb (detí a seniorov) ku osobám ekono-
micky produktívnym. Od roku 2009 pozo-
rujeme jeho vzrast, v roku 2013 na Slo-
vensku pripadlo na 100 produktívnych osôb
40,57 závislých osôb. (Katuša et al., 2014). 

Obidva indexy vidíme v tabuľke 5.
Hlavným demografickým vývojovým

trendom zostáva starnutie slovenskej po-
pulácie. Príčinou je zlepšovanie zdravotnej
starostlivosti, zmena reprodukčného sprá-
vania populácie a predlžovanie života jed-
notlivcov (Katuša et al., 2014).

Starnutie populácie je už globálny fe-
nomén a zasahuje celú spoločnosť. Všeo-
becne platí, že v krajinách, kde sa začal
proces starnutia neskôr (kde patrí aj Slo-
vensko) prebieha tento proces intenzívnej-
šie a tieto krajiny budú mať menej času na
prispôsobenie. Preto by mali byť štatistic-
ké dáta využívané pri identifikácii a mera-
ní možných následkov tohto procesu, aby
bolo možné ich zmiernenie. Ak sa totiž
spoločnosť na túto skutočnosť dôsledne ne-
pripraví, bude sa až dramaticky rýchlo me-
niť aj spôsob organizácie a fungovania spo-
ločnosti. Nastanú závažné zmeny v ekono-
mike, na trhu práce, v dôchodkovom sys-
téme, v zdravotných systémoch a podob-
ne (Katuša et al., 2014; Národný program ak-
tívneho starnutia 2014). 
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Demographic aspects of ageing 
of the population of Slovakia 
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Summary

All the relevant statistical indicators demonstrate the accelerated process of the ageing of the Slo-
vakian population. Within the ageing process the age group of 65+ year old people increases in num-
ber, the long-term birth rate decreases and the mortality rate stagnates. The hope for survival rate in
Slovakia increases, although within the European Union Slovakia reaches one of the lowest values.
The life expectancy values in health are the worst of all the European Union countries, therefore some
authors call this indicator our "Achilles tendon". The increase of the group of "very old people", i.e.
"double ageing" is another important demographic characteristic feature. The ageing is more intensi-
ve having a more rapid course in the female population; the elevation of the feminine index is obser-
ved. According to the prognoses the index of ageing in 2060 will show a three-fold increase as against
2012.

Key words: demography – hope for survival  – life expectancy in health – internal ageing – index of
ageing 
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DIABETES MELLITUS VO VYŠŠOM VEKU 

Š. Krajčík, L. Hegyi 
Slovenská zdravotnícka univerzita 

Súhrn

Výskyt diabetes mellitus sa v priebehu starnutia zvyšuje. Trpí naň asi 20 % ľudí nad 65
rokov. Závažné dôsledky diabetu a skutočnosť, že na každého diagnostikovaného diabetika
pripadá jeden človek s nerozpoznanou cukrovku, zdôrazňujú potrebu jeho včasnej diagnosti-
ky. Klinické prejavy diabetu v starobe majú určité zvláštnosti. Polyúria a polydipsia sú v staro-
be menej časté, pretože v priebehu starnutia sa zvyšuje prah glykozúrie a zmenšuje sa pocit
smädu. Častejšie sa vyskytujú atypické prejavy, ako sú pády, inkontinencia, delírium a celkové
neprospievanie. Väčšina komplikácií diabetu je rovnaká ako u mladších pacientov. Najťažšou
akútnou komplikáciou je vznik hypersomolárnej kómy. Medzi chronické komplikácie patrí
postihnutie očí, obličiek a nôh. Liečba diabetes mellitus sa riadi rovnakými pravidlami ako lieč-
ba mladších pacientov, najmä pokiaľ ide o podávanie inzulínu. Jej cieľmi je dosiahnutie eugly-
kémie a prevencia komplikácií. Základom liečby je vždy diéta.

Kľúčové slová: diabetes mellitus – vyšší vek – diagnostika – liečba

Výskyt diabetes mellitus sa v priebehu
starnutia zvyšuje. Trpí naň asi 20 % ľudí
nad 65 rokov. Ďalších 20 – 25 % má poru-
chu glukózovej tolerancie. Vo veku nad 75
rokov je ročná incidencia (zjavenie sa no-
vých prípadov) 45 na 1000. Prevažne ide
o diabetes 2. typu, iba 5 – 10 % tvorí diabe-
tes 1. typu Veľmi dôležitým faktorom pri
vzniku diabetu 2. typu je dedičnosť. Zhor-

šenie glukózovej tolerancie v starobe je spô-
sobené viacerými príčinami (tab. 162): 

Časť pacientov môže mať LADA (La-
te Autoimmune Diabetes of Adults), pri
ktorom docháda autoimúnnym mechaniz-
mom k roky trvajúcej deštrukcii pankreasu.

Diagnóza diabetes mellitus. Diagnóza
diabetu v súčasnosti vychádza z 3 kritérií:

Za prediabetes sa považujú hodnoty
glykémie nalačno 5.6–6.9 mmol/l, alebo
glykémia po jedle, resp. pri glukózo toleranč-
nom teste 7.8–11.0 mmol/, resp. hodnoty
A1C 5,7–6,4%.

Skríning diabetu sa odporúča každé 3

Tabuľka 1: Príčiny zhoršenie glukózovej 
tolerancie vo vyššom veku

Starobné zmeny Zmeny regulácie sekrécie 
inzulínu 
Postreceptorové zmeny 
Úbytok kostrového 
svalstva 

Životný štýl Centrálny typ obezity 
Sedavý spôsob života 
Nadmerný príjem energie, 
cukrov a tukov 

Stres Chirurgické výkony 
Traumy 

Lieky Diuretiká 
Kortikoidy 
Sympatikomimetiká 
Tricyklické antidepresíva
Estrogény 
Fenytoín

Tabuľka 2: Diagnostické kritériá diabetes 
mellitus (American Diabetes 
Association, 2014)

Klinické prejavy Únava, polydipsia, polyú
ria, nevysvetliteľné 
chudnutie a nález glykémie 
11,1 mmol/l a vyššej 

Glykémia nalačno 7,0 a viac mmol/l 
Glykémia po 2 ho- 11,1 mmol/l a viac
dinách po požití 
75 g glukózy
Glykolyzovaný 6.5%
hemoglobín 
(HbA1C)
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roky u osôb starších ako 45 rokov, aj tých,
ktorí nemajú rizikové faktory (American Dia-
betes Association, 2014). 

Klinické prejavy diabetu v starobe majú
určité zvláštnosti. Polyúria a polydipsia sú
v starobe menej časté, pretože v priebehu
starnutia sa zvyšuje prah glykozúrie a zmen-
šuje sa pocit smädu. Častejšie sa vyskytu-
jú atypické prejavy, ako sú pády, inkonti-
nencia, delírium a celkové neprospievanie.
Prvým prejavom diabetu môže byť hype-
rosmolárna neacidotická kóma, najmä u
pacientov v domovoch dôchodcov. Jej vznik
uľahčuje znížený pocit smädu, ako i ďalšie
príčiny obmedzujúce príjem tekutín (Sinc-
lair, Meneilly, 2006). 

Komplikácie diabetu. Väčšina týchto
komplikácií je rovnaká ako u mladších pa-
cientov, ale niektoré sa častejšie vyskytujú
v starobe. Bolestivá stuhlosť pliec môže
byť spôsobená glykáciou väziva. Starší dia-
betici majú častejší výskyt hypotermie. Aty-
pickou komplikáciu je zjavenie sa búl na
nohách, ktoré spontánne vymiznú. Malíg-
ny zápal vonkajšieho ucha, spôsobený pseu-
domonádou, sa vyskytuje temer výlučne iba
u diabetikov vyššieho veku. Starší ľudia sú
citlivejší na vznik hypoglykémie. Jej va-
rovné prejavy môžu často chýbať násled-
kom viscerálnej polyneuropatie. Častejšie sú
hlavne jej psychické a neurologické preja-
vy (zmätenosť, fokálne nervové prejavy až
NCMP). Chronická nerozpoznaná hypo-
glykémia môže zapríčiniť kognitívne poru-
chy. Najťažšou akútnou komplikáciou je
vznik hyperosmolárnej kómy. Medzi chro-
nické komplikácie patrí postihnutie očí,
obličiek a nôh. Preto sa odporúča vyšetre-
nie moču na albuminúriu, očné vyšetrenie
a vyšetrenie kožnej citlivosti esteziometrom
č. 10 raz ročne v prípade potreby 2x ročne
ev. častejšie (American Diabetes Associa-
tion, 2014). 

Liečba diabetes mellitus sa riadi rovna-
kými pravidlami ako liečba mladších pa-
cientov, najmä pokiaľ ide o podávanie in-
zulínu. Jej cieľmi je dosiahnutie euglyké-
mie a prevencia komplikácií. Základom lieč-
by je vždy diéta. Dôležitá je redukcia telo-

vej hmotnosti, alebo apoň zabránenie ďaľ-
šiemu priberaniu a obmedzenie príjmu na-
sýtených tukov a jednoduchých cukrov. Dô-
ležitá je primeraná pohybová aktivita. Hod-
noty glykémie nalačno by nemali byť vyš-
šie ako 6,7 mmol/l a koncentrácia glykoly-
zovaného hemoglobínu by mala byť nižšia
ako 7 % (novšie sa udáva hodnota 6,5 %)
Vo vyššom veku a u pacientov, ktorí preko-
nali opakované hypoglykémie a u pacien-
tov s dlhotrvajúcim diabetom je cieľová
hodnota 8%. Dôležité je i opakované vyšet-
renie glykémie v priebehu dňa, lebo nízka
hodnota HbA1C môže byť aj u pacientov,
u ktorých sa strieda hypoglykémia s hyper-
glykémiou. 

Dôvodom na zmenu terapie sú 2 po se-
be idúce hodnoty glykolyzovaného hemo-
globínu vyššie ako je cieľová hodnota. Dô-
ležité je zabrániť vzniku hypoglykémie. Kont-
roly HbA1C by sa mali robiť 2 x ročne, u
pacientov s horšou kontrolou 4x ročne
(American Diabetes Association, 2014). 

Farmakologická liečba 
Na liečbu pacientov s diabetom 2. ty-

pu s novozisteným ochorením alebo s mier-
nou hyperglykémiou (A1C <7.5%), sa od-
porúča monoterapia metformínom. Je mož-
ná i liečba derivátmi sulfonylurey. Ich ne-
výhodou je priberanie a vyššie riziko hy-
poglykémie. U pacientov, ktorí napriek tej-
to liečbe majú hodnoty A1C >7.5% sa od-
porúča pridanie ďaľšieho antidiabetika. (Iba
tretina pacientov má po 6 rokoch mono-
terapie hodnoty glykolyzovaného hemo-
globínu pod 7 %.) 

V prípade intolerancie metformínu sa
použije kombinácia liekov s rozdielnym me-
chanizmom účinku (GLP-1 analógy, inhi-
bitory DDP-4). Prehľad jednotlivých nein-
zulínových antidiabetík je v tabuľke 3.

Metformín znižuje tvorbu glukózy v pe-
čeni. Jeho výhodou je, že nezvyšuje hmot-
nosť. Na začiatku liečby sa môžu zjaviť kŕ-
če, nadúvanie a hnačka, ktoré postupne
prestanú. Pri biguanidoch je malé, ale reál-
ne riziko vzniku laktátovej acidózy u pa-
cientov s chorobami pečene, obličiek ale-
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Tabulka 3: Neinzulínové antidiabetiká 

Výhody Nevýhody
Lieky zvyšujúce Deriváty Priberanie
produkciu sulfonylurey Vyššie riziko
endogénneho hypoglykémie
inzulínu Postupné oslabnutie

účinnosti

Meglitinidy Nižšie riziko Slabší vplyv na AC1
Repaglinid hypoglykémie
(Novonorm)
Nataglinid

Lieky znižujúce Biguanidy Nízke riziko Nevhodný
produkciu glukózy (metformín) hypoglykémie pri chorobách pečene
v pečeni (Glucophage, Mierna redukcia a obličiek

Siofor) hmotnosti
Spoľahlivý účinok
Nízke kardiovas-
kulárne riziko

Lieky zvyšujúce
citlivosť na inzulín Selektívne PPAR-_-             Výrazný vplyv Edémy

agonisty na zníženie AC1 Kardiálna
(tiazolidindióny, Chudnutie insuficiencia
glitazóny) Spoľahlivý účinok Ca močového
Pioglitazon (Actos)            Priaznivé mechúra
Rosiglitazon kardiovaskulárne Zvýšené riziko 
(Avandia) účinky fraktúr

Nízke riziko 
hypoglykémie

Lieky spomaľujúce Inhibítory alfa- Nafukovanie
vstrebávanie glukozidázy Riedka stolica
glukózy v čreve Akarbóza

(Glucobay)

Analógy Lixisenatid Redukcia hmotnosti
glukagónu (Lyxumia) Nízke riziko S.c aplikácia
podobného Liraglutid hypoglykémie
proteínu (GLP-1) (Victosa) Výrazný vplyv

na zníženie AC1

Lieky zvyšujúce Inhibítory dipeptyl             Nezvyšujú Pri znížení GF
koncentáciu peptidázy 4 hmotnosť potreba redukcie 
inkretínu (GLP -1) (gliptíny) Nízke riziko dávky

sitagliptín (Januvia)           hypoglykémie
saxagliptín 
(Onglyza)1
linagliptin, 
(Tradjenta)

Analóg Pramlintid Podáva sa s.c.
amylínu (Symlin)1
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Výhody Nevýhody

Lieky zvyšujúce Inhibítory dipeptyl Nezvyšujú hmotnosť Pri znížení GF
koncentáciu peptidázy 4 Nízke riziko potreba redukcie 
inkretínu (GLP -1) (gliptíny) hypoglykémie dávky

sitagliptín (Januvia)
saxagliptín 
(Onglyza)1
linagliptin, 
(Tradjenta)

Analóg amylínu Pramlintid (Symlin)1 Podáva sa s.c.

Lieky zvyšujúce Inhibítory Redukcia hmotnosti
odpad glukózy sodíkovo.glukózového         Zníženie
močom kotransportéra systolického tlaku

(SGLT2) 
Dapagliflozín 
(Forxiga)
Kanagliflozín

Agonisti Bromomokryptín Nespôsobuje
dopamínových mesylát hypoglykémiu
receptorov Redukuje

kardiovaskulárne
riziko

1, na Slovensku nedostupný

bo so srdcovým zlyhaním. Preto by sa ne-
mali podávať (resp. by sa mali prechodne
vysadiť) u dehydratovaných pacientov a
pred kontrastnými RTG vyšetreniami u pa-
cientov s hraničnou hodnotou kreatinínu
v sére 120 umol/l), ktorí tvoria asi 10 %
starých ľudí (Khardori). 

Nevýhodou liekov zvyšujúcich produk-
ciu endogénneho inzulínu je prírastok te-
lovej hmotnosti.

Nevýhodou derivátov sulfonylurey je
postupná strata účinnosti. Po piatich ro-
koch sú neúčinné až u 29,1% pacientov.
Hypoglykémia vyvolaná týmito liekmi je
protrahovaná, Nebezpečné sú najmä noč-
né hypoglykémie a preto sú indikované krát-
ko pôsobiace preparáty (Vozár, 2005). 

Meglitinidy účinkujú rýchlo a ich úči-
nok trvá kratšie. Podávajú sa pred každým
jedlom. (nepodávajú sa ak pacient neje)
Sú výhodné u pacientov s výraznou post-
prandiálnou hyperglykémiou a u pacientov,
u ktorých dochádza v čase medzi jedlami
k hypoglykémii. Asi u 10 % pacientov sa

zvyšuje hodnota aktivity hepatálnych en-
zýmov v sére, a preto treba sledovať ich hod-
notu raz mesačne (Sechser, 2004). 

Akarbóza inhibuje črevný enzým -glu-
kozidázu a spomaľuje tak vstrebávanie glu-
kózy. Užíva sa na začiatku jedla. Je vhod-
ná pri zhoršenej tolerancii glukózy a pri
miernom diabete. Ich nevýhdou je flatulen-
cia (Khardori).

Citlivosť buniek na pôsobenie inzulínu
zvyšujú glitazóny (tiazolidindióny). Sú kon-
traindikované u pacientov s poruchou funkcie
pečene a pri závažnejšom kardiálnom zlyha-
ní. Najčastejšími nežiaducimi účikami sú
bolesti hlavy a chrbta, anémia a zvýšenie pe-
čeňových transamináz (Sechser, 2004).

Analógy glukagónu podobného proteí-
nu (GLP-1) znižujú tvorbu glukagónu. Spo-
maľujú vyprázdňovnie žalúdka a znižujú
glykémiu. Podávajú sa subkutánne. Hladinu
endogénneho GLP 1 zvyšujú inhibítory di-
peptyl petidázy 4 (gliptíny). ktoré sa podá-
vajú perorálne. Okrem stimulácie sekrécie
inzulínu sú gliptíny schopné potlačiť sek-
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réciu glukagónu. Nevyvolávajú hypoglyké-
miu, nevednú k prírastku hmotnosti a majú
nízky výskyt nežiaducich účinkov liečby.
Sú kontraindikované pri diabetickej ketoa-
cidóze a pri závažnejšom poškodení obli-
čiek (Tkáč, 2007).

V USA sa používa pramlintid, čo je ana-
lóg amylínu, ktorý produkujú beta-bunky
pankreasu. Vylučuje sa spolu s inzulínom
a pri I. type diabetu chýba. Amylin spoma-
ľuje vyprázdňovanie žalúdka, vyvoláva po-
cit sýtosti prostredníctvom stimulácie hy-
potalických receptorov a inhibuje vylučo-
vanie glukagónu (Edelman et al., 2008).
Podáva sa injekčne. Najnovšou skupinou
antidiabetík sú inhibítory sodíkovo-glukó-
zového kotransportéra 2 (SGLT2), ktoré
oslabujú spätné vychytávanie glukózy v ob-
ličkách. Sú kontrainidkované při GF niž-
šej ako 60 ml/min (Skripová, 2014). 

U pacientov, ktorí majú A1C väčšie ako
8.0% a užívajú 2 alebo viac neinzulínových
antidiabetík, alebo majú diabetes 2. typu už
dlhšie je potrebné zahájenie liečby inzulí-
nom. 

Výhodou analógov je, že spôsobujú me-
nej často hypogykémiu, ktorá je hlavným
nežiaducim účinkom vo vyššom veku. Asi
7 až 15% pacientov liečených inzulínom má
minimálne 1 epizódu hypoglykémie v prie-
behu roka. U 1-2% bola hypoglykémia zá-
važná. Pacienti, ktorí prekonali minimálne
jednu závažanú epizódu hypoglykémie ma-
jú 2-4 x vyššiu mortalitu (Martinka, 2008).

Prevencia komplikácií. Dôležitou súčas-
ťou prevencie komplikácií je liečba po-
rúch tukového metabolizmu. 

Pri liečbe artériovej hypertenzie sú vý-
hodné ACE-inhibítory a kalciové antago-
nisty. Tieto lieky znižujú filtračný tlak v glo-
meruloch a spomaľujú rozvoj diabetickej
nefropatie. Kontrola krvného tlaku by ma-
la byť u diabetikov častá a cieľový tlak by
sa mal čo najviac priblížiť hodnotám 120/80
mm Hg. Potrebné je pravidelné sledovanie
oftalmológom. Diabetická retinopatia pat-
rí stále k najčastejším príčinám slepoty vo
vyspelých krajinách. V rámci prevencie in-
fekcií sa odporúča očkovanie proti chríp-
ke a pneumokokom. Diabetici sú náchyl-

Tabulka 4: Rozdelenie inzulínov (Martinka, 2008)

Typ inzulínu Začiatok Maximum Doznievanie         Poznámka

Klasické inzulíny 2 – 4 h 4,0 – 10,0 h 10 – 16 h nerovnomernosť
– inzulin NPH účinku, prejavuje
(Insulatard, minimá 
Humulin-N a maximá
Insuman basal)

– Zn- (Ultratard, 4 – 6 h ťažko 10 – 16 h vysoká
kryštalizovany Humulin-U) odhadnuteľný variabilita
inzulin absorpcie
s predĺženym 
účinkom

Bazálne analogy
inzulin glargin 1,0 – 2,0 h Bezvrcholový 16 – 24 h vyrovnany
(Lantus) (podľa dávky)     bezvrcholový 
inzulin detemir účinok,
(Levemir) nizka 

variabilita 
absorpcie 
a učinku
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Typ inzulínu Začiatok                Maximum Doznievanie          Poznámka
inzulin glargin 1,0 – 2,0 h           Bezvrcholový 16 – 24 h vyrovnaný

Prandiálne inzulíny
Klasické bifázické

regular + NPH 0,5-1 h Dvojitý 2 – 4 h              10 – 14 h účinok
(Mixtard 30HM, nastupuje
Humulin M3) oneskorene, 

je plochší 
a predĺžený

Bifázické analogy 5 – 15 min.       Dvojitý 0,5 – 1,5 h 10 – 14 h účinok
bifázicky aspart nastupuje
(Novomix oneskorene,

je plochší
a predĺžený

lispro + neutral 5 – 15 min.        dvojitý 0,5 – 1,5 h 10 – 14 h Rovnaké
nedostatky, 
ako pri
inzuline NPH
a regulár-
nom inzuline

ispro (Humalog 5 – 15 min.        dvojity 0,5 – 1,5 h 10-12 h mixovane
mix 25, analogy
Humalog mix možno podľa

potreby 
podať aj 
trikrát denne,
a tak sa dá 
dosiahnuť 
veľmi dobrá
glykemická 
kontrola

nejší na vznik TBC, ktorá sa v starobe vys-
kytuje častejšie. Jej prejavy môžu byť veľ-
mi diskrétne, a preto na túto chorobu tre-
ba myslieť pri každom nejasnom zhoršení
zdravotného stavu. Diabetes je najčastej-
šou príčinou amputácie dolných končatín.
Preto je veľmi dôležitá starostlivosť o ne. 

Senzitívna neuropatia spôsobuje, že dia-
betik necíti drobné poranenia a bolesť pri
začínajúcom zápale. Ak je výraznejšie pos-
tihnutá cirkulácia, chýba i reaktívna hy-
perémia a edém. V dôsledku poruchy sen-
zitívnych nervov si diabetici kupujú men-
šie topánky, „lebo im lepšie sedia“. V prí-
liš veľkej topánke noha sa kĺže a poško-
dzuje sa trením. Motorická polyneuropa-

tia spôsobuje atrofiu intersoseálnych sva-
lov nohy, čo spolu s glykáciou kolagénu spô-
sobí, že prsty nohy sú flektované dorzál-
ne. Tým sa zväčší výška prednej časti nohy

Tabuľka 5: Cieľové hodnoty lipidov 
u diabetikov (Takáč et al., 
2006)

LDL-cholesterol <2,5 mmol/l
U pacientov <1,8 mmol/l
po IM, NCMP, 
koronárnom sy.
Triacylglyceroly <1,5 mmol/l

HDL-cholesterol 
(muži) >1,0 mmol/l
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a nadmerne sa zaťažia metatarzofalange-
álne kĺbiky. Koža na zvýšený tlak reaguje
vznikom otlaku, ktorý spôsobí zvýšenie tla-
ku na podkožie o tridsať percent. Preto je
potrebné ich šetrné odstránenie a preven-
cia pomocou rôznych vložiek, resp. pomo-
cou špeciálnych ponožiek, ktoré majú na
tomto mieste vankúšiky. Diabetik je „roz-
vedený so svojimi nohami“ (zle vidí, má
oslabenú citlivosť) a starí ľudia majú čas-
to zhrubnuté nechty. Preto je potrebná od-
borná pedikúra. Viscerálna polyneuropa-
tia spôsobuje atrofiu potných žliaz, a pre-
to je koža diabetikov na nohách suchá a
fragilná a potrebuje premasťovanie neutrál-
nym krémom. Senzitívna polyneuropatia
znemožňuje posúdenie teploty a chlad zhor-
šuje cirkuláciu. Bránu infekcii môže otvo-

riť poškodenie keratolytickými masťami a
plesňami. Každodenné prehliadanie nôh
odhalí drobné poranenia (nebezpečné sú
hlboké vpichy siahajúce až po kosť pre
možnosť vzniku osteomyelitídy).
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Tabuľka 6: Starostlivosť o nohy u diabe-
tického pacienta

Zabránenie Nechodiť bosý
mechanickému Primerane veľké,
poškodeniu mäkké topánky s dosta-

točne vysokou a širokou 
prednou časťou 
Zabránenie vzniku 
otlakov 
Odborná pedikúra 
Premasťovanie nôh

Zabránenie Meranie teploty vody
termickému vo vani pred kúpaním
poškodeniu Nepoužívanie termoforov

a elektrických diek 
Vyhýbanie sa chladu

Zabránenie Opatrné používanie
chemickému keratolytických mastí
poškodeniu

Zabránenie Osušenie nôh
infekcii a ich prezretie po kúpeli, 

liečba pliesne 
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Diabetes mellitus in higher age 

Š. Krajčík, L. Hegyi

Summary

The incidence of diabetes mellitus increases with the ageing process. It affects about 20% of peo-
ple over 65 years. Serious consequences of diabetes and the reality that there is one patient with unre-
cognized diabetes per each patient with the diagnosed diabetes, emphasize the need of its early diag-
nostics. Clinical manifestations of diabetes in old age have some particularities. Polyuria and
polydipsia are less frequent in old age, because during ageing the threshold of glycosuria increases,
whereas the feeling of thirst decreases. Atypical manifestations, such as falls, incontinence, delirium
and total failure to thrive are more frequent. A majority of complications of diabetes is the same as
in younger patients. Hyperosmolar coma is the most difficult acute complication. Chronic complica-
tions involve eyes, kidneys and feet. The treatment of diabetes mellitus is guided by the same rules as
the treatment of younger patients, mainly as far as the insulin administration is concerned. The tre-
atment aims at attaining euglycemia and prevention of complications. Diet is always the basic element
of the treatment.

Key words: diabetes mellitus – hogh age – diagnostics – treatment
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