Zasady rehabilitacji ruchowej osób starszych 
(aktywność ruchowa i odżywianie w promocji zdrowia i rehabilitacji osób starszych)
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Odżywianie osób starszych

GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ (CHD)
wg. Framingham Heart Study (Circulation, 1999, 100: 1481-1492)
Palenie papierosów
Nadciśnienie tętnicze
Zwiększone stężenie cholesterolu całk. (i LDL)
Zmniejszone stężenie HDL-C
Cukrzyca
Zaawansowany wiek
Otyłość
Brak aktywności fizycznej

Składowe zespołu metabolicznego
Etiologiczna klasyfikacja otyłości
Otyłość podwzgórzowa
Otyłość genetycznie uwarunkowana
Otyłość spowodowana zaburzeniami hormonalnymi
Otyłość z powodu małej aktywności fizycznej
Otyłość pokarmowa
W 95% przypadków mechanizm powstawania otyłości jest złożony
Otyłość prosta – spowodowana nadmiernym dowozem kalorii w stosunku do wydatkowania, przy niewystępowaniu innych zaburzeń

Niedożywienie białkowo-energetyczne osób starszych

Proces starzenia się związany jest z szeregiem zmian strukturalnych i czynnościowych:
a) spadek beztłuszczowej masy ciała (15% między 3 i 8 	dekadą życia)
b) spadek masy mięśni szkieletowych (sarkopenia)
c) spadek podstawowej przemiany materii (BMR) i 	całkowitego wydatku energetycznego
d) wzrost % zawartości tkanki tłuszczowej
e) spadek  siły i mocy mięśni - główna przyczyna 	niesprawności, w braku stabilności posturalnej i 	uzależnienia od osób trzecich
f) spadek elastyczności mięśni, ścięgien i wiązadeł
g) spadek wydolności tlenowej (aerobowej)

W jakim stopniu zmiany związane z wiekiem są nieuchronną konsekwencją starzenia się?
Starzenie się:
a)   genetycznie uwarunkowany proces starzenia się
b)   współistnienie szeregu chorób ograniczających 	sprawność fizyczną
c)   siedzący tryb życia
d)   niedożywienie

EPIDEMIOLOGIA NIEDOŻYWIENIA
albuminemia :
                                              n                    %
35 g/l                                   543                52,3               
30 < < 35 g/l                        277                26,7              
25 < < 30 g/l                        169                16,3
 < 25 g/l                                 49                  4,7

Facteurs prédictifs du devenir immédiat de patients âgés hospitalisés à la suite d'un évènement aigü.
M. Bonnefoy, L. Ayzac, J. Bienvenu,
Revue de Gériatrie 20 : 265-272, 1995.  

EPIDEMIOLOGIA NIEDOŻYWIENIA
* W środowisku domowym: 
- niewystarczająca podaż pokarmowa: 20 % 
- niedożywienie: 4 % (Euronut Seneca).

* W szpitalu lub DPS:
- niewystarczająca podaż pokarmowa:
    30-40% osób starszych
- niedożywienie: 20-60% wg różnych kryteriów

Zbyt niska podaż białka jako przyczyna sarkopenii.

Dzienne zapotrzebowanie wg WHO:
0.91 ± 0.043 g . kg-1 . d-1
Zalecane dzienne spożycie (RDA) w USA:
0,8 g . kg-1 . d-1

U osób starszych dzienna dobowa podaż białka powinna wynosić 1.25g . kg-1 . d-1  
(1.0 - 1.5 g . kg-1 . d -1)
Ok. 50% osób powyżej 60 r. życia spożywało mniej (USA)
Ok. 25 % mężczyzn i kobiet spożywało
mniej niż 0.86 i 0.81 g . kg-1 - d-1
Niska podaż kalorii: 
poniżej 1400 kcal w wieku ponad 65 lat

Przyczyny niedożywienia
Zmiany pato-fizjologiczne związane z wiekiem:
     + zmiany składu ciała,
         +  zmniejszenie stężenia GH-IGF1, DHEAS, 	testosteronu,
 + zmniejszenie wydatku energetycznego

Przyczyny niedożywienia
Anoreksja osób starszych:
- aktywność ruchowa,
- szybko osiągane uczucie sytości (CCK)
- stany chorobowe (cytokiny),
- depresja,
- leki,
- nadmierna dieta.

Przyczyny niedożywienia
                             Niedostateczna podaż:
- niepełnosprawność
braki w uzębieniu, suchość jamy ustnej
utrudnienie połykania

Przyczyny niedożywienia
     Nadmierny katabolizm:
- przewlekłe choroby zapalne
nadczynność tarczycy
nowotwory
- infekcje
Diagnostyka niedożywienia osób starszych
- aspekty kliniczne
- kwestionariusze (MNA)
- masa ciała i jej utrata
- BMI
- fałdy skórne (% zawartość tkanki tłuszczowej)
- obwody ramienia i łydki

Biologiczne markery niedożywienia białkowo-energetycznego

      	 Okres półtrwania           Czułość          Swoistość
Albuminy             20                        +                      +++
Transferyna         8                         ++                         +
Pre-Albuminy       2                       +++                    +++
RBP                       1/2                     +++                      ++                   
Nadmierny katabolizm

PINI (Prognostic Inflammatory and Nutritional Index)
    PINI =
1 AGP (mg/l) x CRP (mg/l)
       Alb (g/l) x PA (mg/l)

Zapobieganie i leczenie niedożywienia osób starszych
- zwalczanie przyczyn
- wczesne wykrywanie
- suplementacja żywieniowa (odżywki białkowo-energetyczne, witaminy, mikroelementy, hormony?)
- sonda nosowo-żołądkowa
- przezskórna przetoka żołądkowa
- żywienie pozajelitowe

