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n	masa ciała zależna jest od wielu różnorodnych czynników. Najistotniejsze z nich to :
q	wiek
q	płeć
q	uwarunkowania genetyczne
q	zwyczaje żywieniowe ( m.in. wykształcenie, status materialny)
q	aktywność fizyczna
q	ogólna sprawność

§	z wiekiem w sposób naturalny dochodzi do redukcji  masy ciała – zmniejsza się ilość masy mięśniowej, zwiększeniu ulega procentowa zawartość tkanki tłuszczowej (z kilkunastu do kilkudziesięciu procent)

NIEDOŻYWIENIE I OTYŁOŚĆ U OSÓB W WIEKU PODESZŁYM
n	NIEDOŻYWIENIE
q	ok. 7% populacji po 60 roku życia
q	ok. 14% populacji powyżej 80 roku życia
q	30-60% osób w wieku podeszłym, mieszkających w domach opieki i hospitalizowanych 
q	rozwija się u 30% prawidłowo odżywionych chorych 
w trakcie ok. 14 dniowej hospitalizacji , u 70% niedożywionych przy przyjęciu do szpitala - pogłębia się
q	20% chorych ciężko niedożywionych wymaga pilnego leczenia żywieniowego

§	NADWAGA, OTYŁOŚĆ 
q	30-60% populacji po 60 roku życia – BMI > 25 kg/m²
q	10% osób powyżej 60 roku życia – BMI > 30 kg/m²



BODY MASS INDEX ( BMI )  KG/M² 
 
(wskaźnik Queteleta II)  -  wskaźnik masy ciała to współczynnik
powstały przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w  metrach
  
              	WYGŁODZENIE                    < 15
               WYCHUDZENIE                    15,1 – 17,4
               NIEDOWAGA                       17,5 – 18,5
               WAGA PRAWIDŁOWA       	 18,5 – 24,9
               NADWAGA                         25 – 29,9  
               OTYŁOŚĆ                            30 – 39,9
               OTYŁOŚĆ OLBRZYMIA       	  > 40


Po 70 roku życia najniższa śmiertelność wśród niepalących
kobiet i mężczyzn z BMI 27-29 i 25-27 (Dey i wsp.,Taylor i wsp. 
2001) 
Dla osób po 50 roku życia zalecane BMI 22 – 27 kg/m² (Takata 
i wsp.2007) 
BODY MASS INDEX - WSKAŹNIK MASY CIAŁA
n	BMI dobrze koreluje z ogólną zawartością tłuszczu 
     w ustroju (R²=0,95 u mężczyzn i R²=0,98 dla kobiet), ale nie zależy od rozmieszczenia tkanki tłuszczowej

n	u osób w wieku podeszłym znaczny wzrost ilości tkanki tłuszczowej zlokalizowanej centralnie, powoduje mniejszą przydatność tego wskaźnika, ponieważ otyłość trzewna jest czynnikiem zwiększającym ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego. Otyłość brzuszna powstaje na patogenetycznym podłożu insulinooporności
NADWAGA
n	częstość nadwagi jest najwyższa w wieku 50 -59 lat (dotyczy 42% mężczyzn - śr. BMI - 27,6 i 52% kobiet - śr. BMI - 28,5; w wieku powyżej 80 lat spada do 18% u mężczyzn i 26% u kobiet) Schwartz 1998

n	aktualne badania wskazują za optymalne utrzymanie stabilnej wagi z 50 roku życia. Stabilizacja wagi (uwzględniając także niewielką nadwagę) koresponduje z lepszym stanem zdrowia, niższą śmiertelnością w wieku późniejszym. Jest korzystniejsza od redukcji wagi (Harris i wsp. 1997; Bender i wsp. 1999)

n	kliniczna otyłość w każdym wieku jest bardzo obciążającym czynnikiem rokowniczym 
NADWAGA
n	dla osób powyżej 75 lat wzrost BMI nie koreluje z ryzykiem zgonu. Znacznie istotniejszą prognostycznie dla tej kategorii wiekowej miarą jest obwód talii (WC – waist circumference), za otyłością przemawia WC > 102 cm. u mężczyzn i > 88 cm. u kobiet oraz stosunek obwodu talii do obwodu bioder (WHR – waist-hip ratio). Wzrost śmiertelności sercowo-naczyniowej w tej grupie osób koreluje z  otyłością brzuszną, która stanowi niezależny czynnik ryzyka zgonu, a którą w przybliżeniu obrazuje WHR (Price i wsp. 2006) 

n	należna wartość WHR dla kobiet wynosi – 0,85 lub mniej; należna wartość WHR dla mężczyzn – 0,9 lub mniej. Wartości wyższe pozwalają na stwierdzenie otyłości trzewnej
NADWAGA
n	zamierzoną redukcję ciężaru ciała osiąga ok. 50% osób zakwalifikowanych do badania, ale po upływie 3 lat jedynie 5-15% potrafi ją utrzymać. Na udaną i trwałą redukcję masy ciała nie mają wpływu – wiek, stopień wykształcenia, stan cywilny, wyjściowe i osiągnięte BMI, zawartość tłuszczu w diecie itp.
 
n	trwałą redukcję masy ciała udaje się osiągnąć dzięki redukcji ilości wysokokalorycznych posiłków (typu fast food) i zwiększeniu aktywności fizycznej ( Crawford i wsp. 2000)

n	u osób starszych ostre rygory dietetyczne nie są zalecane, redukcja ciężaru ciała musi być umiarkowana i ściśle nadzorowana  przez lekarza 
OTYŁOŚĆ - POWIKŁANIA
OTYŁOŚĆ METABOLICZNA U OSÓB Z PRAWIDŁOWĄ MASĄ CIAŁA (MONW)
n	brak ostatecznej definicji i jednoznacznych kryteriów diagnostycznych. Przyczyny nieznane. Częstość – 13-37% populacji (???) 
n	zmniejszona wrażliwość na insulinę, hiperinsulinemia, hipertriglicerydemia, podwyższone ciśnienie tętnicze u osób z prawidłową masą ciała , zwiększone ryzyko choroby niedokrwiennej serca i cukrzycy typu 2 (Ruderman i wsp. 1981)
n	gromadzenie tłuszczu w okolicy trzewi ma związek z niewłaściwą dietą, bogatą w węglowodany, niską masą mięśniową,  małą aktywnością fizyczną
n	restrykcje dietetyczne i ćwiczenia fizyczne przyczyniają się do istotnej poprawy parametrów biochemicznych i zmniejszenia ryzyka powikłań naczyniowych
n	nawet niewielki przyrost masy ciała w granicach 2-10 kg. w dorosłym życiu wpływa na rozwój MONW. Niska masa urodzeniowa sprzyja rozwojowi MONW w dorosłym życiu



OTYŁOŚĆ METABOLICZNA U OSÓB Z PRAWIDŁOWĄ MASĄ CIAŁA (MONW) cd.
n	nagromadzenie tłuszczu brzusznego jest jedną z przyczyn insulinooporności. Nieduże zwiększenie ilości tłuszczu w organizmie (2-3 kg.) u ludzi nieotyłych zmniejsza znacząco wrażliwość tkanek na insulinę (Dvorak i wsp. 1999)
n	wielkość depozytu tłuszczowego zależy od rasy (Japończycy i mieszkańcy Azji są bardziej predysponowani od rasy białej do kumulacji tkanki tłuszczowej trzewnej)
n	insulinooporność i zespół metaboliczny wiąże się z polimorfizmem wielu genów. Cytokiny prozapalne wydzielane w tkance tłuszczowej sprzyjają rozwojowi miażdżycy i jej powikłań
n	postępowanie – zwiększenie wysiłku fizycznego i zmiana diety na ubogokaloryczną, niskotłuszczową, z ograniczeniem cukrów prostych. Farmakoterapia – metformina (?), fibraty (?)

NADWAGA I OTYŁOŚĆ - POSTĘPOWANIE
§	metody redukcji masy ciała (zalecenia U.S. Preventive Services Task Force 2004) :
q	zmiana stylu życia – głównie restrykcje dietetyczne i zwiększenie aktywności fizycznej (zwykle redukcja masy ciała rzędu - 4% do - 8% tj. 3 - 5 kg/rocznie )
q	farmakoterapia (leczenie otyłości): orlistat (Xenical), sibutramina (Meridia) - redukcja masy o 2,6 do 4,8 kg przy kontynuacji leczenia przez 2 lata, w połączeniu ze zmianą stylu życia możliwe uzyskanie lepszego efektu
q	leczenie chirurgiczne (leczenie otyłości III klasy i w niektórych przypadkach klasy II) – redukcja masy ciała o 28 do 40 i więcej kg. 25% chorych operowanych wymaga reoperacji. Odległe efekty trudne do oceny 

n	redukcja masy ciała o 5 – 7 % wiąże się z obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi, poprawą gospodarki lipidowej; większa redukcja poprawia metabolizm glukozy. Brak pewnych danych na obniżenie umieralności
NIEDOŻYWIENIE – WYSTĘPOWANIE, PRZYCZYNY, NASTĘPSTWA
n	niedożywienie jest chorobą
n	wymaga – rozpoznania, znajomości przyczyn i następstw, zapobiegania i leczenia

§	przyczyny jadłowstrętu (anorexia) u starszych osób :
q	uboczny efekt stosowanych leków, alkoholizm
q	brak apetytu wynikający z fizjologicznych zmian zachodzących w procesie starzenia (zaburzenia smaku, węchu, braki uzębienia, suchość jamy ustnej, poposiłkowa hipotensja, skłonność do zachłystywania, zaparcia, nietrzymanie stolca, częstość infekcji Clostridium difficile, kamica pęcherzyka żółciowego, zmieniony metabolizm leków,  itd.) 
q	zmiana neurotransmiterów odpowiedzialnych za uczucie głodu
q	uwarunkowania socjalne, ekonomiczne, niemożność samodzielnego przygotowania posiłku, brak pomocy, samotność, bieda


NIEDOŻYWIENIE – WYSTĘPOWANIE, PRZYCZYNY, NASTĘPSTWA
n	patologiczne przyczyny niedożywienia u osób starszych:
q	wszystkie ostre stany chorobowe
q	choroby prowadzące do kacheksji (cytokinozależnej) – nowotwory, schyłkowa niewydolność nerek, POCHP, niewydolność serca, rzs, nadczynność tarczycy itd.
q	zespoły złego wchłaniania, zaburzenia połykania, stany po złamaniach kości, udarach, odleżyny, owrzodzenia, polineuropatia cukrzycowa
q	czynniki psychiczne – depresja, zespoły otępienne, inne zaburzenia psychiczne, anorexia nervosa 

q	główne przyczyny niedożywienia chorych hospitalizowanych – choroba podstawowa (anoreksja, wzmożony katabolizm), dieta szpitalna (niska podaż białka, niedostateczna wartość energetyczna posiłków), głodzenie (badania diagnostyczne), ograniczona sprawność chorych, przetaczanie dożylne tylko płynów fizjologicznych, niedostateczna wiedza 


RODZAJE NIEDOŻYWIENIA 


n	MARASMUS - PRZEWLEKŁE NIEDOŻYWIENIE BIAŁKOWO - KALORYCZNE - wywołane niedostateczną podażą substancji energetycznych, złym wchłanianiem lub nadmiernym zużyciem – powoduje wzmożony katabolizm tkanki tłuszczowej, mięśni, postępującą utratę masy ciała (2% w czasie miesiąca lub 5% w okresie 6 miesięcy), osłabienie siły mięśniowej, pogorszenie wydolności narządów, spadek odporności, postępujące wyniszczenie. 
     Rozwija się miesiące i lata. Czynniki sprzyjające - otępienie, bieda, niesprawność, choroby przewlekłe. 
     W łagodnym i umiarkowanym stopniu – prawidłowe stężenie białek trzewnych, poziom albumin > 3,0 g/l, brak obrzęków.
     W trzecim etapie - spadek masy ciała > 40%, albuminy < 3,0 g/l, uogólnione obrzęki, infekcje, upośledzenie gojenia ran Postępowanie - żywienie doustne, dojelitowe, wspomaganie żywieniowe pokrywające zapotrzebowanie (1600 kcal, 50 g białka/dobę) 


RODZAJE NIEDOŻYWIENIA cd. 
n	KWASHIORKOR - OSTRE NIEDOŻYWIENIE BIAŁKOWO -ENERGETYCZNE : obniżenie stężenia białek trzewnych – albumin, transferyny, cholinesterazy, prealbuminy - obrzęki z dyspigmentacją, zaburzenia gospodarki wodno - elektrolitowej i kwasowo - zasadowej. Spadek całkowitej liczby limfocytów zmniejszający odporność. Czynniki sprzyjające - otyłość (otyły = dobrze odżywiony ???), ostra choroba lub uraz, zakażenie, operacja. Przyczyny - nierozpoznane niedożywienie, nadmierna podaż płynów i sodu przy niskim poziomie białka (albuminy < 3,0 g/l). Objawy - wzrost masy ciała, zatrzymywanie wody, spadek białka, spadek ciśnienia, zaburzenie odporności, tachykardia, dodatni bilans sodowy i wodny, zastój w krążeniu małym, nieszczelność zespoleń, zaburzenia świadomości. Stan zagrożenia życia. W wieku podeszłym może rozwinąć się w ciągu kilku dni.
     Rozpoznanie trudne - brak pewnych cech niedożywienia. Masa ciała, zasoby mięśni szkieletowych i tkanki tłuszczowej – prawidłowe.
    Leczenie - wyrównywanie zaburzeń, wczesne żywienie pozajelitowe
NIEDOŻYWIENIE MIESZANE
n	MARASMUS + KWASHIORKOR - przewlekle niedożywiony pacjent eksponowany na stres = trzeci stopień niedożywienia białkowo – energetycznego. Obecne obrzęki bez dyspigmentacji, znacznie obniżona masa ciała, albuminy < 3,2 g/l, wysokie prawdopodobieństwo infekcji, zaburzone gojenie ran, wzrost śmiertelności, wydłużenie czasu leczenia i powrotu do zdrowia, znaczny wzrost kosztów leczenia
     Rozpoznanie trudne 
     Następstwa, objawy i leczenie zależą od przewagi jednego z rodzajów niedożywienia 
CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEDOŻYWIENIA
 U CHORYCH HOSPITALIZOWANYCH
n	CHIRURGIA OGÓLNA - 27%
n	ONKOLOGIA - 42 - 85%
n	INTERNA - 46%
n	ORTOPEDIA - 40%
n	GERIATRIA - 45%
n	PULMONOLOGIA - 45%
n	GASTROENTEROLOGIA - 30%
NIEDOŻYWIENIE - NASTĘPSTWA PIERWOTNE
n	ubytek masy ciała - głównie mięśni
n	zmniejszenie siły mięśniowej, męczliwość
n	upośledzenie odporności (m. in. zmniejszenie liczby komórek CD3 i CD4, limfopenia, obniżenie odpowiedzi proliferacyjnej   komórek T, obniżenie Il-1, Il-2, Il-6)  
n	niedokrwistość
n	obniżenie stężenia białek w surowicy krwi
n	odwodnienie
n	osłabienie perystaltyki, upośledzenie wchłaniania i trawienia, kolonizacja bakterii w jelicie
n	upośledzenie sprawności wszystkich narządów
NIEDOŻYWIENIE - NASTĘPSTWA WTÓRNE
n	wzrost częstości zakażeń
n	upośledzenie gojenia ran (nieszczelność zespoleń, przetoki, wytrzewienia, odleżyny)
n	upadki, złamania
n	zaburzenia świadomości, orientacji
n	wzrost interakcji lekowych
n	wzrost chorobowości i śmiertelności
n	wydłużenie czasu hospitalizacji
n	wzrost całkowitych kosztów leczenia
NIEDOŻYWIENIE – OCENA ZAGROŻENIA 
 TESTY SCREENINGOWE
n	MINI – NUTRITIONAL ASSESSMENT i MNA – SF (Guigoz, Vellas i wsp. 1998). Jedyne skale kierowane wyłącznie do populacji geriatrycznej, uwzględniające oprócz składu diety także sprawność funkcjonalną, stan psychiczny, dane antropometryczne i samoocenę badanego. Stanowią obowiązkowy element Całościowej Oceny Geriatrycznej
n	czułość testu MNA (zdolność wykrycia osób niedożywionych) – 96%, swiostość testu (prawidłowa ocena osób w chwili obecnej nie zagrożonych niedożywieniem) – 98%, przydatność testu – 97%
n	MNA – SF – jest testem  screeningowym, złożonym z 6 pytań (zajmuje ok. 3 minut), jeśli wynik testu jest wyższy od 12 pkt. – nie ma w chwili obecnej zagrożenia niedożywieniem, nie ma potrzeby przeprowadzania pełnego testu MNA (przeprowadzenie całego testu zajmuje ok. 10-15 min.)  

    OCENA STANU ODŻYWIENIA  (MNA)
(Guigoz Y., Vellas B. i wsp. 1998)
         Screening ( 1 )

n	A. Czy ograniczenie spożywania posiłków w ostatnich 3 
         miesiącach wiązało się z utratą apetytu, albo z zaburzeniami 
         połykania, żucia czy trawienia ?
         0 = ciężka utrata apetytu
         1 = umiarkowana utrata apetytu
         2 = bez utraty apetytu
n	B. Spadek masy ciała w ciągu ostatnich 3 miesięcy
         0 = utrata > 3 kg
         1 = nie wiadomo
         2 = utrata 1-3 kg
         3 = bez utraty
n	C. Stopień aktywności ruchowej
         0 = unieruchomienie w łóżku lub fotelu
         1 = umiejętność wstawania z łóżka lub fotela bez opuszczania 
               mieszkania
         2 = pełna sprawność
OCENA STANU ODŻYWIENIA  (MNA)
(Guigoz Y., Vellas B. i wsp. 1998 – Screening ( 2 )
n	D. Czy pacjent w ciągu ostatnich 3 miesięcy przeszedł stres psychiczny lub ciężką chorobę ? 
          0 = tak
          1 = nie
n	E. Zaburzenia neuropsychiczne
          0 = ciężka demencja lub depresja
          1 = łagodna demencja
          2 = bez zaburzeń psychicznych
n	F. BMI (kg/m2) = masa ciała (kg) / wzrost² (cm)
          0 = BMI < 19
          1 = 19 < BMI < 21
          2 = 21 < BMI < 23
          3 = BMI > 23                                          

                  Screening score -  wynik końcowy...…/14 (max)
     12 lub więcej punktów - stan odżywienia prawidłowy, bez  
          zagrożenia niedożywieniem, nie wymaga kontynuacji MNA, 
          konieczne powtarzanie testu co 3 miesiące
     11 lub mniej punktów - możliwość niedożywienia – kontynuacja
          MNA   



MNA – Assessment ( 1 )
n	G. Czy pacjent mieszka w domu rodzinnym ?
         0 = nie
         1 = tak
n	H. Czy pacjent zażywa więcej niż 3 leki dziennie ?
         0 = nie
         1 = tak
n	I. Obecność odleżyn, otarć naskórka lub owrzodzeń
         0 = tak
         1 = nie
n	J. Ile pełnych posiłków dziennie spożywa pacjent ?
         0 = 1 posiłek
         1 = 2 posiłki
         2 = 3 posiłki
n	K. Czy pacjent spożywa:
         przynajmniej jeden produkt mleczny (mleko, ser, jogurt) dziennie? 
         TAK/NIE
         rośliny strączkowe lub jaja - 2 lub więcej razy w tygodniu ? 
         TAK/NIE
         codziennie mięso, ryby lub drób ?  TAK/NIE
         0,0 = jeżeli 0-1 x tak
         0,5 = jeżeli 2 x tak
         1,0 = jeżeli 3 x tak
MNA – Assessment ( 2 )
n	L. Czy w ciągu dnia pacjent spożywa 2 lub więcej posiłków  
        zawierających owoce lub warzywa ?
         0 = nie
         1 = tak
n	M. Ile filiżanek/szklanek napojów (woda, sok, kawa, herbata, mleko, 
         wino,…) pacjent wypija dziennie ?
         0,0 = mniej niż 3
         0,5 = 3 do 5
         1,0 = więcej niż 5
n	N. Ocena sposobu spożywania posiłków
         0 = wymaga karmienia
         1 = zjada samodzielnie, ale z trudnością
         2 = pełna samoobsługa
n	O. Subiektywna ocena stanu odżywienia 
         0 = pacjent uważa, że jest niedożywiony
         1 = nie potrafi ocenić lub stwierdza niewielkie niedożywienie
         2 = nie stwierdza zaburzeń stanu odżywienia

MNA – Assessment ( 3 )
n	P. Jak pacjent ocenia swój stan zdrowia w porównaniu z 
         rówieśnikami ?
         0,0 = nie tak dobry
         0,5 = nie potrafi ocenić
         1,0 = tak samo dobry
         2,0 = lepszy
n	Q. Obwód ramienia w połowie jego długości (MAC) w centymetrach :
          0,0 = MAC poniżej 21
          0,5 = 21 < MAC < 22
          1,0 = MAC równy lub wyższy  22
n	R. Obwód łydki (CC) w centymetrach :
          0 = CC poniżej 31
          1 = CC 31 lub więcej

                     Wynik końcowy……/ 30 (max)

   Interpretacja wyników -  24 lub więcej pkt. - stan odżywienia dobry
                                       -  17 – 23,5 pkt. - ryzyko niedożywienia
                                       -  poniżej 17 pkt. -  niedożywienie





        www.mna-elderly.com
INTERPRETACJA WYNIKÓW MNA
17 -23,5 pkt. – ZAGROŻENIE NIEDOŻYWIENIEM
n	ocena stanu odżywienia – niezmieniony ciężar ciała, prawidłowy poziom białka w surowicy krwi; analiza wyników MNA – poszukiwanie przyczyn niskiej punktacji; ocena dotychczasowej diety – ilościowa i jakościowa; analiza przyjmowanych leków; ocena stanu psychicznego pacjenta; poszukiwanie ewentualnych uszkodzeń powłok skórnych; ocena higieny jamy ustnej i zdolności połykania
n	stwierdzenie ryzyka niedożywienia – wczesne rozpoznanie i interwencja = dobre rokowanie. 
     Rozpoznanie : niedostateczne doustne przyjmowanie  pożywienia/ płynów; niedostateczna zawartość białkowo-energetyczna diety; zaburzenia połykania; zaburzenia samodzielnego przyjmowania posiłków
n	interwencja – ustalenie planu działania przez lekarza, pielęgniarkę, opiekunów; edukacja pacjenta; doustna suplementacja diety; zgłoszenie pacjenta do programu opieki środowiskowej
n	monitorowanie i kolejna ocena MNA za 3 miesiące

INTERPRETACJA WYNIKÓW MNA
< 17 pkt. – NIEDOŻYWIENIE
n	ocena stanu odżywienia – spadek masy ciała, obniżony poziom białka w surowicy; analiza przyczyn jak poprzednio; poszukiwanie innych przyczyn niedożywienia – ostre choroby, wzmożony katabolizm
n	rozpoznanie różnicowe niedożywienia – niedożywienie białkowo-energetyczne - niedostateczna podaż białka i kalorii w diecie; niedostateczne doustne przyjmowanie pożywienia/płynów; zaburzenia połykania; zaburzenia samodzielnego przyjmowania posiłków
n	interwencja – konieczność natychmiastowego podjęcia działań; ustalenie planu indywidualnie dla każdego pacjenta; modyfikacja i suplementacja diety; korekcja przyjmowanych leków; zapewnienie nadzoru i karmienia w czasie przyjmowania posiłków; rozważenie karmienia przez zgłębnik. Żywienie pozajelitowe – albuminy < 2g/l 
n	ocena skuteczności podjętych działań, ścisła kontrola wypełniania zaleceń, kontrola MNA po 3 miesiącach
NIEDOŻYWIENIE – OCENA ZAGROŻENIA 
TESTY SCREENINGOWE cd.
n	MNA jest nieużyteczny dla chorych z otępieniem, niezdolnych do samodzielnej odpowiedzi na pytania; nieprzydatny dla osób karmionych przez gastrostomię; mało przydatny dla starszych osób hospitalizowanych, których stan ogólny uniemożliwia przeprowadzenie testu – pacjenci po udarach, majaczący, w ciężkim stanie ogólnym. Dla tych osób MNA wymaga dalszych modyfikacji

n	z dostępnych testów screeningowych tylko MNA istotnie koreluje z poziomem albumin w surowicy krwi, który stanowi ważny czynnik rokowniczy u chorych  hospitalizowanych (wartość graniczna – 3,2 g/l)
NIEDOŻYWIENIE – OCENA ZAGROŻENIA 
 TESTY SCREENINGOWE cd.
n	SCALES – dobrze koreluje z MNA, wskazuje na ograniczenie sprawności funkcjonalnej, depresję (Morley  i wsp. 1992) :

    S  adness (wg. skali Yesavage)
    C  holesterol < 4,14mmol/l  (160mg/dl)
    A  lbumin < 40 g/l  (4 g/dl)
    L  oss of weight (1kg./1 mies.)
    E  ating problems (cognitive or physical)
    S  hopping problems or inability to prepare a meal

    wynik > 2 wskazuje na zagrożenie niedożywieniem


CZĘSTE, ODWRACALNE PRZYCZYNY NIEDOŻYWIENIA
( MEALS ON WHEELS )
 M  edications
 E  motional  (depression)
 A  lcoholism / anorexia tardive / abuse
 L  ate  life  paranoia
 S  wallowing  difficulties

 O  ral  problems
 N  o  money  (powerty)

 W  andering  and  other  dementia-related  behaviors
 H  yperthyroidism, hypercalcemia
 E  nteric  problems  (gluten enteropathy)
 E  ating  problems
 L  ow  salt,  low  cholesterol  diet
 S  tones  (gallstones)


OBLICZANIE PODSTAWOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA ENERGETYCZNEGO (wzór Harrisa-Benedicta)
n	dla kobiet :

PZE (w kcal) = 655 + (9,6 x masa ciała w kg) + (1,8 x wzrost w
                       cm) – (4,7 x wiek w latach)

§	dla mężczyzn :

PZE (w kcal) = 660 + (13,7 x masa ciała w kg) + (5 x wzrost w 
                       cm) –(6,8 x wiek w latach)

    tak obliczone PZE należy zwiększyć o ok. 30% u osób
    prowadzących nieaktywny tryb życia, 50% u wykonujących
    średnio ciężkie wysiłki i podwoić u osób bardzo aktywnych.
    Dla mało aktywnych kobiet PZE = ok. 1700 kcal/d, dla
    mężczyzn – ok. 2000 kcal/d. W niektórych stanach 
    chorobowych podaż energii znacznie wzrasta (np. choroba 
    Parkinsona, gorączka, nadczynność tarczycy)
OBLICZANIE PODSTAWOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA 
ENERGETYCZNEGO
§	PODSTAWOWA PRZEMIANA MATERII – wynosi ok. 1000 kcal na 1 m² powierzchni skóry. Jest najwyższa w dwóch pierwszych latach życia, u człowieka dorosłego zmniejszenie PPM szacuje się na ok. 2% na każde 10 lat życia, po ukończeniu 21 lat. Na poziom PPM mają wpływ: stan zdrowia, stan odżywienia organizmu, gruczoły dokrewne i czynniki genetyczne


§	średnie zapotrzebowanie energetyczne u osób dorosłych wynosi, w zależności od aktywności  ok. 25 – 35 kcal/kg masy ciała/dobę 
ZASADY ŻYWIENIA OSÓB W WIEKU PODESZŁYM
n	zalecana masa ciała – wg wzoru Broca, ± 10%

n	wśród niepalących kobiet i mężczyzn najniższą śmiertelność obserwuje się u osób z BMI odpowiednio 
     27-29 kg/m² i 25-27 kg/m²

n	zapotrzebowanie energetyczne dla osób w wieku podeszłym, przy umiarkowanej aktywności fizycznej wynosi ok. 1,5-krotności wartości PPM (dla ludzi młodych ok. 2)

n	zalecane dobowe zapotrzebowanie energetyczne dla starszych kobiet, prowadzących mało aktywny tryb życia wynosi 
     ok. 1700 kcal/d, dla mężczyzn ok. 2000 kcal/d

     w prawidłowym żywieniu osób starszych istotne jest nie tylko ograniczenie spożycia energii, ale również zmiana wartości odżywczej i jakości diety (dieta o wysokiej gęstości odżywczej)




ZASADY ŻYWIENIA OSÓB W WIEKU PODESZŁYM
n	zależne od wieku zmniejszenie liczby i  aktywności metabolicznej komórek, redukcja liczby i wielkości włókien mięśniowych, zmniejszenie wydolności wszystkich narządów
n	zmiana składu ciała, wzrost zawartości tłuszczu ustrojowego z 20% do 36% w wieku 70 lat, zmniejszenie zawartości składników mineralnych z około 6% do 4%, zmniejszenie pojemności oddechowej płuc do 70-80% wartości u osób młodszych – obniżony dowóz tlenu do wszystkich tkanek
n	znaczne zmniejszenie aktywności fizycznej

     powodują obniżenie podstawowej przemiany materii i wtórnie zapotrzebowania energetycznego ustroju o około 
     13-20% w stosunku do ludzi młodych
ZASADY ŻYWIENIA OSÓB W WIEKU PODESZŁYM – ODMIENNOŚCI PATOFIZJOLOGICZNE PRZEWODU POKARMOWEGO

n	zanik błony śluzowej nosa, atrofia nerwów węchowych
n	problemy z żuciem pokarmów – protezy, braki uzębienia
n	utrata odczuwania smaku gorzkiego i kwaśnego
n	zmniejszenie fazy głowowej wydzielania żołądkowego
n	zmniejszone wydzielanie śliny i zmiany w jej składzie
n	nieprawidłowe formowanie kęsa pokarmowego
n	refluks żołądkowo-przełykowy, uchyłki przełyku
n	obniżenie wydzielania kwasu solnego i pepsyny w żołądku
n	zmniejszenie wydzielania enzymów i soków trawiennych w jelitach
n	zmniejszenie o 20% masy wątroby, obniżenie syntezy białek trzewnych (albuminy, prealbuminy, transferyna, cholinesteraza)
n	obniżenie wytwarzania i wydalania żółci do jelit

ZASADY ŻYWIENIA OSÓB W WIEKU PODESZŁYM – ODMIENNOŚCI PATOFIZJOLOGICZNE PRZEWODU POKARMOWEGO
n	zmiana konsystencji żółci, skłonność do tworzenia kamieni żółciowych, zaburzenia trawienia i wchłaniania tłuszczów
n	ograniczenie  aktywności enzymów trzustkowych
n	wyczerpywanie się zdolności wydzielniczych komórek beta trzustki, nieadekwatne do istniejącej glikemii wydzielanie insuliny, obniżona wrażliwość tkanek na insulinę
n	obniżenie przepływu krwi przez jelita – zaburzenia wchłaniania i upośledzenie perystaltyki
n	zmniejszenie masy mięśniówki przewodu pokarmowego – gorsza sprawność motoryczna jelit – obniżenie łaknienia, zaparcia, nietrzymanie stolca



ZASADY ŻYWIENIA OSÓB W WIEKU PODESZŁYM – PROPORCJE SUBSTRATÓW ENERGETYCZNYCH W DIECIE
     
n	węglowodany – 55 – 60% zapotrzebowania energetycznego, głównie skrobia, jedynie 5-10% cukry proste. Węglowodany o niskim i średnim indeksie glikemicznym (<70)
n	tłuszcze do 30% całodziennej puli energetycznej (60-80g/d), ograniczona ilość tłuszczów zwierzęcych, NNKT przynajmniej 4% dobowego zapotrzebowania energetycznego
n	białko – 12 - 15% dobowego zapotrzebowania energetycznego (0,8-1,0 g/kg/d) – chude mięso, drób, ryby, niskotłuszczowe przetwory mleczne, zła tolerancja mleka
n	odpowiednia podaż płynów – 1500 ml/dobę
n	wzrost zapotrzebowania na witaminy D, C, E, A i ß-karoten, odpowiednia podaż wapnia, żelaza, kwasu foliowego, witaminy B12 w diecie
ZASADY ŻYWIENIA OSÓB W WIEKU PODESZŁYM
n	dieta lekkostrawna z ograniczeniem tłuszczu -  ograniczenie spożycia tłuszczu zwierzęcego
n	posiłki o wysokiej gęstości odżywczej – odtłuszczone przetwory mleczne, chude mięso, drób, wędliny i ryby, przetwory zbożowe z pełnego ziarna, ciemne pieczywo
n	ograniczenie spożycia cukru, soli, alkoholu
n	codzienne spożywanie różnorodnych produktów spożywczych, w tym warzyw i owoców (ok. 400 g/d) 
n	odpowiednie przygotowywanie posiłków
n	spożywanie regularnie 4-5 posiłków na dobę, w małej objętości
n	picie dużej ilości płynów (1500 ml/dobę)
n	systematyczna kontrola masy ciała
n	zwiększenie aktywności fizycznej
ZASADY ŻYWIENIA OSÓB W WIEKU PODESZŁYM
n	u osób w wieku podeszłym, mimo nie zmniejszonego 
     a czasami zwiększonego zapotrzebowania na witaminy i mikroelementy konieczne do prawidłowego funkcjonowania ustroju, przy często upośledzonym ich wchłanianiu w przewodzie pokarmowym, brak dotychczas jednoznacznych dowodów na to, że ich suplementacja, przy braku stwierdzanych niedoborów ma pełne naukowe uzasadnienie

 
n	nie należy także stosować suplementacji diety witaminami i mikroelementami w dawkach przekraczających ich dzienne zapotrzebowanie




Dziękuję za uwagę

