
חוסרים תזונתיים בזקנה והקשר לנפילות

,                                               רכזת תחום תזונה בגריאטריה, יוספה כחל
ב"משה, לתזונהמחלקה 



...על מה אדבר

הגדרות של מצבי סיכון תזונתיים בקשישים➢

הקשר בין מצבי סיכון תזונתיים לנפילות ושברים➢

,  המלצות תזונתיות למניעת אוסטיאופורוזיס➢
נפילות ושברים, שבריריות

?  מהו דפוס התזונה המומלץ לזקנה מוצלחת➢



רקע
נפילות שכיחות בקשישים ויש להן השלכות כבדות על •

תחלואה נכות ותמותה

אוסטיאופורוזיס נפילות  , לתזונה תפקיד במניעת שבריריות•

ושברים  

סקרי מזון ותזונה בארץ ובעולם מצביעים על  צריכה בלתי  •

מספקת של רכיבי תזונה ואנרגיה בקרב חלק מהקשישים    

Torres MJ et al. Poor nutritional status is associated with a higher risk of falling and fracture in elderly people living 

at home in France: the Three-City cohort study.Osteoporosis international 2015; 26:2157-64. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Torres MJ[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25862356


2006ת זהב "צריכת רכיבי תזונה נבחרים בתזונת קשישים סקר מב

צבע ירוק בהיר מסמל צריכה נמוכה מההמלצות



הגורמים לתזונה בלתי מספקת בקשישים  

ירידה בחוש  

הריח והטעם

ירידה 

בחוש 

צמא

הפרעות ביכולת  

לעיסה ובליעה  

ריבוי  מחלות  

ותרופות

ירידה 

בתפקוד פיזי  

קוגניטיבי

הפרעות  

במערכת 

עיכול

דיכאון

כאב



..כאשר הקשיש לא אוכל מספיק
יש חסר באנרגיה וברכיבי 

תזונה נוספים במזון

איבוד מסת שריר וחוזק  
ירידה במשקל  ,שריר

וחסרים ברכיבי תזונה בדם  

מצב של תת תזונה  
(malnutrition)



מהן ההשלכות של תת תזונה על בריאות הקשישים

High 

cost

Pressure 

ulcers

Freijer K. et al.  Clin Nutr 2013;32:136-41.



כוללים את שני צידי הספקטרום התזונתי עם עודף  מצבי סיכון תזונתיים

.משקל והשמנה מצד אחד ומחסורים תזונתיים ותת תזונה בצד השני

Clin Nutr 2015; 34:335-40



בקשישיםשיעורי תת תזונה 

10%-בקהילה כ✓

28-50%בבתי חולים כללים ✓

80%ובבתי חולים סיעודיים עד ✓

www.fightmalnutrition.eu

Giryes S. et al IMAJ;2012



Cosman F. et al. Osteoporosis International, 2014

גורמי הסיכון לנפילות



דגש על גורמי הסיכון לנפילות הקשורים בתזונה 

ירידה לא רצונית  . 1

במשקל

צריכה בלתי מספקת של חלבונים. 2

שתייה בלתי מספקת. 4

מחסורים בויטמינים ומינרלים. 3



ירידה לא רצונית במשקל. 1

Chien MH et al. Nutritional Status and Falls in Community-Dwelling Older People: A Longitudinal Study of a 

Population-Based Random Sample PLOS ONE 2014;14



חשיבות ניטור משקל וביצוע אמדן סיכון לתת תזונה

ויותר גם בקשישים  10%ירידה במשקל לא רצונית של ➢

,  ללא פעילות גופנית ייעודית, בחצי שנה,בעודף משקל

מלווה באיבוד מסת שריר וחוזק שריר

ירידה זו מהווה את אחת מהקריטריונים לשבריריות  ➢

(Frailty)

חשוב לנטר משקל ולבצע אמדן סיכון לתת תזונה , לכן➢

(בתי חולים וקהילה)בקשישים בכל מערכות הבריאות 



כלי סיקור מקובלים

MNA-SF

Mini Nutritional 

Assessment-

short form

MUST 

Malnutrition 

Universal 

Screening Tool

SNAQ

Short Nutritional 

Assessment 

Questionnaire



מדדי איכות בגריאטריה

נכנס מדד איכות לקהילה של שקילה אחת  2017-ב➢

+75ואחת לשנה בגילאי 65-74לשנתיים בגילאי 

בין שתי  10%לרופא יופיע דגל בירידה של מעל ➢

מדידות  

:       יש להפנות את הקשישים, לאחר בירור רפואי➢

להערכה תזונתית כוללנית ולטיפול אצל דיאטן.א

לפיזיותרפיה להערכה ולבניית תוכנית טיפול.ב



צריכה בלתי מספקת של חלבונים. 2



מגוון גדול של מחקרים המתייחסים  

לחלבון בזקנה



קבוצת אוכלוסייה ומגדר, ממוצע צריכת חלבון יומית לפי גיל

צריכת החלבון הממוצעת יורדת עם הגיל ונמוכה  

(2006ת זהב "סקר מב)באוכלוסייה הערבית ויותר בנשים



קשישים בריאים זקוקים ליותר חלבון מצעירים לשמר  ✓
.במצבי חולי הצרכים עולים. מסת שריר ובריאות טובה

.  דגים,עוף , בשר, מוצרי חלב: מקורות לחלבון מהחי✓

,  אגוזים, קיטניות, דגניים: מקורות לחלבון מהצומח✓
זרעים  

מסוג מי גבינה ' מהיר'החלבון המומלץ הוא חלבון ✓
המהווה בסיס ליצירת  , המכיל את חומצת האמינו לויצין

מסת שריר

JAMDA 2013;14:542-59.



כמות חלבון ולויצין במנה

כמות לויצין בגרםכמות חלבון בגרםגודל מנה בגרםשם מזון

, חזה עוף

מבושל

140282.3

,  בשר טחון רזה

לפני בישול

100201.6

85151.2(שימורים)טונה 

706.30.54ביצה גדולה

140282.2דג מבושל

20080.6חלב

100111.8גבינה לבנה

13581.2יוגורט רזה

גרם בארוחה עיקרית2.5, גרם 7-8-כמות לויצין מומלצת ביממה



Clin Nutr 2014; 33:



גרם חלבון בכל ארוחה עיקרית25-30מומלץ לצרוך 



מחסורים ברכיבי תזונה . 3

(מיקרונוטריאנטים)



בורון•

ברזל•

Aויטמין •

Kויטמין •

Cויטמין •

(1Bויטמין )תיאמין •

(2Bויטמין )ריבופלאבין •

(3Bויטמין )ניאצין •

12Bויטמין •

חומצה פולית•

חלבון  •

סידן•

מגנזיום•

זרחן•

Dויטמין •

אשלגן•

פלואור•

אבץ•

מנגן•

נחושת•

רכיבי התזונה המשתתפים בתהליך יצירת ומטבוליזם העצם

Palacios C. The role of nutrients in bone health from A to Z. Crit Rev Food Sci Nutr 2006;46:621-7.

http://www.food4life.org.uk/images/balance_plate.jpg


סידן
קרישת דם, תפקוד מערכת העצבים, חשוב בבניית עצמות ושיניים



המומלצים  Dכמות הסידן וויטמין 

במבוגרים ובקשישים

IOM (Institute of Medicine). 2011. Dietary Reference Intakes for Calcium 

and Vitamin D. Washington, DC: The National Academies Press. 



??מהמעימה מעכב ספיגת סידן

 Dמחסור בויטמין ➢

אנשים הרגישים ללקטוז או חולים במחלות הפוגעות בספיגה ➢
( IBS)קרון ומחלת המעי הרגיז , צליאק) מהמעי 

סטירואידים, נוגדי חומצה, NSAIDתרופות מסוג ➢

, כגון מוצרי חיטה מלאה, צריכת מזונות המכילים פיטאטים➢
,  שעועית יבשה, כמו סויה, קטניות, שעורה ושיפון, שיבולת שועל
אפונה יבשה

,  עלי מנגולד, כגון תרד, צריכת מזונות המכילים אוקסאלטים➢
תה  , שוקולד, תות שדה, שקדים, סובין חיטה, פטרוזיליה, כרישה

רמות זרחן גבוהות במזון➢

אבץ, תרופות המכילות ברזל/תוספי תזונה➢

http://www.urbanext.uiuc.edu/veggies/images/spinach.jpg
http://www.chocolate-world.net/images/Chocolate.png
http://www.muranakafarm.com/img/inside_products_italian_parsley.jpg


הכל על סידן

מומלץ לצרוך את הכמות המומלצת של סידן על ידי צריכת  ➢
ג "מ600-בממוצע הקשישים  צורכים כ-מזונות עשירים בסידן

מהמזון  

ג  "מ600-להשלמה ניתן לקחת תוסף סידן במינון של לא יותר מ➢
ליום

ומתוסף של  ( 60%-5%)30%אחוז הספיגה מהמזון בממוצע ➢
7%סידן קרבונט 

תוסף של סידן מסוג קרבונט ילקח עם המזון בעוד שסידן ציטרט  ➢
יכול להילקח עם או בלי מזון

,  כאשר יש אי סבילות ללקטוז ניתן לצרוך מוצרי חלב דלי לקטוז➢
לאכול מוצרי סויה מועשרים בסידן או לקחת תוספת אנזימים  

לפירוק הלקטוז

http://www1.istockphoto.com/file_thumbview_approve/1010778/2/istockphoto_1010778_calcium_supplements.jpg


Osteoporosis International 2014

ג סידן  "מ1200✓

ממזון ואם אין מספיק  

בתזונה להוסיף תוסף  

-500עד מכסימום )

 ELEMENTAL)ג  "מ600

CALCIUM)

✓800-1000IU

ליום לאחר  Dויטמין 

תיקון מחסורים

המלצות



Dויטמין 

בדם שכיחות בישראל ארץ שטופת השמשDרמות נמוכות של ויטמין 



על בריאות העצם והשריריםDהשפעת ויטמין 

גורמי סיכון למחסור בויטמין

http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.2bio.co.il/wp-content/uploads/2010/08/vitaminD_sun1.jpg&imgrefurl=http://www.2bio.co.il/articles/1477&usg=__3FYpd892XJ0Khoz8VBUKHQRT314=&h=600&w=600&sz=117&hl=iw&start=2&zoom=1&tbnid=2_9SXNBaGW1BlM:&tbnh=135&tbnw=135&ei=jF3LUPbkLJO10QWhkIGgCA&prev=/search?q=%D7%95%D7%99%D7%98%D7%9E%D7%99%D7%9F+D&hl=iw&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


>75 nmol/l50 nmol/l≥

בדםDרמות מומלצות של ויטמין 

Heaney  RP. Am J Clin Nutr 2004;80(6 Suppl):1706s-9s.



BMJ, 2009

700-1000IUמתן 

הוריד סיכון  Dויטמין 

19%-בלנפילות 

מתן מינון נמוך של  

200-600IU  לא הוריד

סיכון לנפילות



לקשישים בקהילה עם

סרקופניה ועם מחסור  

יש צפיפות  Dבויטמין 

.  עצם נמוכה יותר

Dמתן ויטמין -מסקנה

ושמירה על מסת שריר  

עשויים למנוע איבוד  

ושברים  , מסת עצם

.בקשישים סרקופנים



JAGS 2013

בדם של Dיש לשאוף לרמת ויטמין 1.

 ng/mL (75 nmol/L) 30מינימום 

1000רצוי שרופאים ימליצו על לפחות 2.

IU ויטמיןD ג  "מ500-1200)יחד עם סידן

לקשישים החיים בקהילה ובמוסדות  ( ליום

להקטין סיכון לנפילות ושברים



??מהו דפוס התזונה המומלץ להזדקנות בריאה

הוכחה מדעית באוכלוסיות שונות  , תיכונית-התזונה הים➢
ככזו הקשורה בהפחתת מרבית התחלואים של החברה  

(כולל ירידה בתפקוד פיזי וקוגניטיבי)המודרנית 
ובאריכות ימים

הארוחות והרגלי  , ההמלצות כוללות מידע ברמת המזון➢
במטרה למנוע מחלות , האכילה האישיים והמשפחתיים

ולשפר את הבריאות של כלל האוכלוסייה







הקשר החיובי בין אימוץ דפוס תזונה ים תיכונית

לבין מניעת שבריריות ונכות



מרכיבים8לדפוס התזונה הים תיכונית הקלסית 

(יותר שמן זית)יחס גבוה בין חומצות שומן חד בלתי רוויות לרוויות  1.

צריכה מתונה של אתנול2.

(סיבים, עליה בפוליפנולים)צריכה גבוהה של דגניים מלאים 3.

צריכה של קיטניות ואגוזים4.

(סיבים, עליה בנוגדי חימצון)צריכה גבוה של פירות וירקות  5.

צריכה נמוכה של בשר ומוצרי בשר 6.

מנות  3בקשישים מומלצים לפחות )צריכה מתונה של חלב ומוצריו7.
(חלב או תחליפי חלב

(3חומצות שומן ארוכות מסוג אומגה )צריכה של דגים  8.

Trichopoulou A, Kyrozis A, Rossi M, Katsoulis M, Trichopoulos D, La Vecchia C, Lagiou P. Mediterranean diet and 

cognitive decline over time in an elderly Mediterranean population. Eur J Nutr. 2014 Dec 9.



חשובה עבודת צוות רב מיקצועי במניעה וטיפול  ✓

בקשישים בסיכון לנפילות חוזרות

בתוכניות למניעת נפילות יש לכלול הדרכה  ✓

תזונתית על ידי דיאטנים

קשישים בסיכון לתת תזונה יופנו לדיאטנים  ✓

לתפירת תוכנית תזונתית מותאמת אישית

לסיכום


