
stronger,  Faster,  Higher

דיאטנית קלינית-לימור בן חיים 

הדיאטנים בישראלעמותת , עמותת עתיד-פורום גריאטריה 

שירותי בריאות כללית , מרכז רפואי תל אביב

חדשנות תזונתית בטיפול בשיקום קשישים



stronger,  Faster,  Higher

הם בדרך כלל' נופלים'

אנשים פעילים יותר

'לא נופלים'מ

הליכה מהירה

גורם חשוב  לנפילות  

קשישים בריאיםבקרב 

נפילה היא  

אירוע מרכזי

בחייו של אדם מבוגר 

Morley J.E. J Gerontol A Biol Sci Med Sci (2002) 57 (8): M492-M495



weaker,  slower,  lower

נפילה היא  

אירוע מרכזי

בחייו של אדם מבוגר 



weaker,  slower,  lower

פציעות בשל  

נפילות

ימי אשפוז
(ממוצע)

שנים 65-74

יום15-20

שנים 75-84

יום13-15

שנים85< 

יום12-14

משך האשפוז הארוך ביותר  

ביחס לסך כלל סיבות האשפוזים

שנה65בקרב מבוגרים מעל גיל 

Seniors’ falls in Canada. 2005     A Global Report on Falls Prevention Epidemiology of Falls. Ageing and Life Course Family and Community Health World Health Organization 



weaker,  slower,  lower

נפילות

סיבה ראשונית  
והגדולה ביותר

להגבלה  

בפעילות  

נפילות מהוות

מסך ימי  18%

הגבלת פעילות  

בקרב מבוגרים  

קשישים

ממוצע של  

ימים  5.6
הגבלת פעילות  

כתוצאה

ישירה מנפילה

RUBENSTEIN L.Z. Age and Ageing 2006; 35-S2: ii37–ii41 



weaker,  slower,  lower

נפילה

English K, et al. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2010; 13(1): 34–39
Paddon-Jones D. Presented at: 110th Abbott Nutrition Research Conference; June 23-25.

בנוסף

צריך  

לדבר על

2

'הנפילות'



weaker,  slower,  lower

נפילה

אשפוז

מרותקות

חוסר  

פעילות

מרותקים/ בקרב קשישים מאושפזים

ימי אשפוז  5

ממסת השריר ברגל 10%אובדן של מעל 

(  ג"ק15-משקל שרירי רגליים כ, ג"ק1.5-כ)*

'הנפילה‘

English K, et al. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2010; 13(1): 34–39
Paddon-Jones D. Presented at: 110th Abbott Nutrition Research Conference; June 23-25. ג"ק75גבר במשקל *



weaker,  slower,  lower

נפילה

אשפוז

מרותקות

חוסר  

פעילות

התוצאה

English K, et al. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2010; 13(1): 34–39.

מיקום  –שריר 

שבועות ראשונים/ירידה מהירה בימים

בעקר שרירי פלג גוף תחתון

פגיעה משמעותית–שרירי יציבה 

יום/7%-3%אובדן –שרירי השוקיים 

כוח-שריר 

:אבדן כוח השריר-חוסר פעילות מלא 

יום/3%-1%

שבוע/20%-10%

שבועות5עד 3-50%



Weak, 
wobbly 

legs 

More 
muscle 

weakness 

Less ability 
to perform 

More 
muscle 

weakness 

Less ability 
to perform 

Disuse 
atrophy 

NO ability 
to perform

weaker,  slower,  lower

'הנפילה‘

1

כוח ומסת  

השריר



weaker,  slower,  lower

'הנפילה‘

2

תסמונת

פחד 

מנפילה



weaker,  slower,  lower

ולא קם...נופלהתוצאה



I DIDN’T WANT MY ILLNESS TO BE 

THE MOMENT

I STOPPED BEING ME.

weaker,  slower,  lower

'הנפילה‘



It’s not the broken hip, 

It’s the nursing home I don’t want.

I need to be independent. 

Leonard, 74

weaker,  slower,  lower

'הנפילה‘

https://www.cdc.gov/steadi/pdf/steadi_olderadultfactsheet-a.pdf



weaker,  slower,  lower

Fall recovery goes beyond healing the physical injury

Fall outcomes are not limited to physical trauma  but include:  

o social withdrawal

o psychological trauma 

o increased dependence

Fall injuries among Saskatchewan seniors, Saskatchewan Health, 2002

היעד



הטיפול

רב 

מקצועי

stronger,  Faster,  Higher



הטיפול

התזונתי

בנפילות

stronger,  Faster,  Higher

מניעת חסרים 
תזונתיים

מניעת 
תת  
תזונה

טיפול  
בתת  
תזונה

השלמת  
צרכים 
: מוגברים
, אנרגיה
חלבון

טיפול  
:  בתסמינים

, חוסר תיאבון
, פצעי לחץ
עצירות 



הטיפול

התזונתי

בנפילות

stronger,  Faster,  Higher

Nutritional supplementation for hip fracture 
aftercare in older people (Review) 

Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art



הטיפול

התזונתי

בנפילות

stronger,  Faster,  Higher

Nutritional supplementation for hip fracture aftercare in older people (Review) 

סיבוכים שברי צוואר ירך  ( מזון רפואי)השלמה תזונתית 

Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art

There is low-quality evidence that oral multinutrient supplements

(comprising non-protein energy, protein, and some vitamins and minerals) 

started before or soon after surgery may prevent complications

within the first 12 months after hip fracture,  

but that they have no clear effect on mortality



הטיפול

התזונתי

בנפילות

חדשנות

stronger,  Faster,  Higher

ספורט

נפילה

פגיעות



חלבון

ג  "ק/יום/גרם1.2-1.5•
גוף

ערך ביולוגי גבוה•

מנות אנבוליות לפחות  •
גרם20

ויטמין  
D

יום/יחידות1000•

•25< ng/mL
למניעת נפילות

שמירה על מסת שריר  •

HMB
הידרוקסי

בוטיראטמתיל 

יום/גרם2.4לפחות •

שמירה על מסת שריר•

שמירה על חוזק ותפקוד•

האטה באובדן שריר•

‘Nutrivigor’ 
Element

רכיבי שיקום  
וכוח

stronger,  Faster,  Higher

תזונה  

שיקומית



חלבוןרכיבים-שיקום שריר 

של  יום /ג משקל גוף"ק/גרם1.4במחקרים קליניים ואפידמיולוגיים נמצא כי צריכה של מעל 1.

יום בקרב קשישים עם ניתוחים לאחר שברים /ג משקל גוף "ק/גרם1חלבון בהשוואה לצריכה של 

:קשורה

oשיפור מצב תזונתי

oהפחתה בסיבוכים ניתוחיים

oשיפור בצפיפות עצם

o(לא נבדק/ללא הבדל)שיקום /ללא השפעה על זמן אשפוז

:  של השרירקטבוליזםהמלצות המתייחסות לשמירה על מסת שריר בחולים עם . 2

יום של חלבון/ג משקל גוף"ק/גרם1.2מעל

המלצות לחלבון בעל ערך ביולוגי גבוה. 3

החלבון לפני או אחרי פעילות גופנית שיקומית  לתיזמוןהמלצות . 4

Journal of the American Medical Directors Association
Volume 14, Issue 8, August 2013, Pages 542–559
Clinical Nutrition 33 (2014) 929-936



HMB - beta-hydroxy-beta-methylbutyrate

( יום/גרם0.2-0.4)לויציןהנוצר באופן טבעי מחומצת אמינו מטבוליט

השפעה על חלבון  

מנגנונים3-ב

HMBרכיבים-שיקום שריר 

מסלול  

יוביקוויטין

פרוטאזות

ירידה בפירוק חלבון

בסובסטרטיםעליה 

לתיקון ממברנת השריר

כולסטרול  

לשריר
מסלול

m-TOR

עליה ביצור של חלבון

בשריר



HMB  - THE SCIENCE BEHIND

STRENGTH

STRENGTH

STRENGTH

STUDY RESULTS

Fuller JC, et al , 2011

Deutz et al, 2013

Stout et al, 2013

HMB supplement in healthy elderly people supports 
maintenance of muscle mass during 10 days of bed rest

HMB supplementation in non-exercising elderly may help maintain muscle 
quality and strength

Supplementation with HMB/ARG/LYS alone was effective in increasing 
muscle mass, regardless of vitamin D status. Accompanying strength 
increases were only observed when subjects had serum 25(OH)D ≥30 
ng/mL, demonstrating a synergistic effect between HMB/ARG/LYS and 
vitamin D. 

HMB has a positive effect on muscle metabolism through the mTOR
pathway and UPS. The mechanism for this is unknown, but an increase in 
OHB blood levels and its known role in decreasing muscle breakdown could 
explain the main effects of HMB on muscle metabolism.

Manjarrez-Montes-de-Oca
R, et al. 2015

STRENGTH

HMBרכיבים-שיקום שריר 



Wu H. et al. Archives of Gerontology and Geriatrics (2015):61; 168–175

HMBמתן של 

שיפר משמעותית את מסת  

(שריר ועצם)הגוף הרזה 

בקשישים בריאים

ואילו עם מצבי תחלואה  

שונים 

HMBרכיבים-שיקום שריר 

Effect of beta-hydroxy-beta-methylbutyrate supplementation on muscle loss 
in older adults: a systematic review and meta-analysis



EFFECT OF B-HYDROXY-B-METHYLBUTYRATE (HMB) ON LEAN BODY MASS  
DURING 10 DAYS OF BED REST IN OLDER ADULTS (N=20)

Diet controlled protein intake 
0.8g/kg/day

NUTRIVIGOR™ SYSTEM – HMB

CONTROL HMB
Diet controlled protein intake

0.8g/kg/day + CaHMB 3g/day

0kg

LBM

0kg

LBM

Baseline

Protein CaHMB

Deutz NE et al. Clin Nutr 2013. 



Deutz NE et al. Clin Nutr 2013. 

HMB SUPPLEMENTATION RESULTED DEACRESED MUSCLE LOSS IN HEALTHY 
ELDERLY (N=20) DURING 10 DAYS OF BED REST

Diet controlled protein intake 
0.8g/kg/day

NUTRIVIGOR™ SYSTEM – HMB

PLACEBO HMB
Diet controlled protein 

intake0.8g/kg/day + CaHMB 3g/day

2.05
± 0.66 kg

LBM ( DXA)

0.17-

± 0.19 kg
LBM ( DXA)

Protein CaHMB

Baseline

MUSCLE MASS LOST TO

IMMOBILITY INDUCED CATABOLISM HMB MAINTAINED LBM



Vitamin D 
skeletal muscle

Girgis M, et al. Clinical Endocrinology (2014) 80, 169–181

Vitamin Dרכיבים-שיקום שריר 



שיקום וכוח

מחקר-רכיבים 

Bed rest and immobilization period



RCT
N=75

נשים קשישות

אשפוז לניתוח אורתופדי, שבר צוואר ירך

יום30

CONTROL

STUDY GROUP

PSTUDY GROUPcontroloutcomes

+תזונה לאחר ניתוח 

2 ensure advance/day
3 g CaHMB,

1000 IU vitamin D, 
36 g protein

:תזונה לאחר ניתוח
3 meals; 

1900 kcal,
76 grams proteintreatment

<0.0515.93± 2.1814.56±2.80
(יום)זמן החלמת פצעים 

)%(יום 30-חזרה לניידות 326.7 .81 0.001

0.0268.63±3.836.40±3.86(Kgf)  יום 30–חוזק שריר

NUTRIVIGOR™ SYSTEM שיקום וכוח

ניידות-מחקר 

Ekinci O et al. Nutr Clin Pract 2016 Mar 10. 



Conclusion

Nutrition of elderly patients with a CaHMB/vitamin D/protein combination:

o בריפוי פצעיםהאצה

o חוסר ניידותקיצור זמן

oעליה בחוזק השריר

o לאחר ניתוח אורתופדימרותקות למיטה וסיבוכים /במוגבלותהפחתה

Ekinci O et al. Nutr Clin Pract 2016 Mar 10. 

NUTRIVIGOR™ SYSTEM שיקום וכוח

ניידות-מחקר 



תזונה  

שיקומית

סיכום

stronger,  Faster,  Higher



stronger,  Faster,  Higher

תזונה שיקומית
אינדיקציות

נפילה 

ופגיעות נפילה

מרותקות  / חוסר תנועה
ימים5< קשישים 

קהילה

נפילה ללא 
אשפוז

לאחר אשפוז

בית חולים

שבר/נפילה

ניתוח אורתופדי 
לאחר נפילה

שיקום



טיפול-תזונה שיקומית 

stronger,  Faster,  Higher

בית חולים קהילה שיקום

תזונה  

עשירה בקלוריות  

וחלבון

בשילוב עם 

מזון רפואי 

תזונה שיקומית  

עשירה בקלוריות  

וחלבון בשילוב  

עם  

מזון רפואי ייעודי  

תזונה

עשירה וחלבון  

בשילוב עם 

מזון רפואי ייעודי  

תזונה

עשירה וחלבון הכוללת  

רכיבים שיקומיים  

פונקציונליים בשילוב  

מזון רפואי ייעודי

בולוס/מתואם פעילות 

תת 

תזונה  

סיכון/

פרוגנוזה  

שיקומית



stronger,  Faster,  Higher

מרותקות קצרה ביותר וחזרה לתפקוד מיטבי/אשפוז: היעד

שריר ועצם: מערכת

שיקומית: הגישה הטיפולית התזונתית

:                                                                                                                         הטיפול

:מזונות מפחיתי דלקת בשילוב רכיבים אנבוליים, תזונה עשירה בחלבון
...Dויטמין , HMB, חומצות אמינו

בולוסים, איכות ביולוגית גבוהה, יום/ ג גוף"ק/גרם1.2לפחות : חלבון

(:                                                                                            Dויטמין , HMB, חלבון)מזון רפואי שיקומי ייעודי 

תזמון עם פעילות גופנית שיקומית,  כחלק מתפריט של קשישים משוקמים

תפקוד יום יום ואיכות חיים, חוזק שריר,  זמן מרותקות: מדדי איכות

סיכום-תזונה שיקומית 



הסיפוק

I DIDN’T WANT MY ILLNESS 

TO BE THE MOMENT

I STOPPED BEING ME

I’VE COME A 

LONG WAY 

TO GET HERE

Disability 

Is not

inability


