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Kvaliteta prehranjevanja v „zrelem“ obdobju je 

v odvisnem razmerju

s kvaliteto prehranjevanja v prejšnjih življenjskih obdobjih.
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Kvaliteta življenja? 

• ZDRAVJE

• visoka izobrazba

• stanovanje brez kredita

• 8-urna služba

• lepa postava

• nedeljsko kosilo pri mami

• veliko facebook prijateljev

• dobri športni dosežki

…
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Kvaliteta življenja starejših? 

• „solidno“ zdravje oz. dobro uravnavanje kroničnih bolezni

• telesna zmogljivost / funkcionalna neodvisnost in telesna aktivnost

• samostojno bivanje oz. samostojno institucionalizirano bivanje

• dobro počutje in zadovoljstvo

• finančna zmogljivost

• dobri odnosi z družino, s sosedi

• generacija vrstnikov
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Dejavniki, ki ohranjajo in krepijo zdravje 



Kaj vpliva na prehranjevanje posameznika? 

Zdravstveno stanje:
„zdrav“
akutno obolenje
kronične bolezni

Biološki dejavniki
ješčnost vs. apetit
čustveno pogojeno prehranjevanje-stres

Individualne značilnosti:
prehr. navade/prepričanja o prehr.
osveščenost
izobrazba
prihodki
poznavanje in veščine priprave hrane

Okolje (skupnost, družbeno okolje):
razpoložljivost in dostopnost hrane
hrana kot družbena vrednota
-prehranska politika 
-prehranske smernice
-samooskrba s hrano
-oglaševanje

6



Postopna in sistemska izguba 
mišične in kostne mase in 
funkcije

(sarkopenija)

izguba moči in zmogljivosti
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Spremembe, ki nastopijo s staranjem 

SESTAVA TELESA IN FUNKC. SPREM.

Povečano mašč. tkiva
okrog trebuha
(visceralno maščevje)-
povezano s presnovnimi 
zapleti

Z boleznijo povezana, 
nenaravna izguba teže in 
mišične mase
Podhranjenost (10% doma 
živečih; 40% v DSO)
Kaheksija (izguba mišic in 
mašč. za 5% v 12 mesecih)

Sarkopenična debelost 
(vnetja, insulinska rezistenca, presnovni sindrom, BSO) 

Paradox debelosti
(manjše tveganje za smrtnost 
kljub večjemu tveganju za 
SŽB, BMI 27)



• občutlj. na insulin 

• mišična anabolna odpornost na anabolne učinke substratov AK 

• skupna poraba E

• spremembe v prehr. potrebah
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Spremembe, ki nastopijo s staranjem 

PRESNOVNE

Nutrition Recoomendations for Older Adults-the PANGeA Study, 2015
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Spremembe, ki nastopijo s staranjem 

SPREMEMBE APETITA

• občutek za okus (!), žejo in lakoto / hitra sitost -
hormonsko povezano

• slabše žvečenje, težave pri požiranju, 
zmanjšanje pretoka sline-suha usta 

• upočasnjeno praznjenje želodca in upočasnjena 
peristaltika črevesja, zmanjšana absorpcija 
hranil

• poslabšane motorične zmožnosti, vonj, vid, 
sluh

• stranski učinki zdravil

• družbena izoliranost, osamljenost, depresija

• pomanjkanje količine in nižje kakovosti hrane 
zaradi ekonomskih dejavnikov 

• alkohol

• zmanjšan vnos hrane (25% nižji 
vnos E)

• nezadostna prehranjenost-
podhranjenost

• spremenjena sestava telesa 

• izguba teže 

Nutrition Recoomendations for Older Adults-the PANGeA Study, 2015
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Spremembe, ki nastopijo s staranjem 

• zmanjšano delovanje imunskih celic

• kronična vnetna stanja (ateroskleroza)

IMUNSKI ODZIV

Javno zdravje, 2017: Vidovič in sod.: Imunosenescenca in cepljenje starostnikov, NIJZ
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„Zmanjša se sposobnost vzdrževanja homeostaze … tveganje za neugodne zdr. izide: 
nezmožnosti, odvisnost v aktivnostih, padci, dolgotrajna oskrba, smrt.“ (Moorley in sod., 2013 )

10% starejših 65-75 let
50% starejših nad 80 let



Specifične prehranske potrebe pri starejših (1)
(preventiva pred krhkostjo)

E potrebe se s starostjo manjšajo (zaradi zmanjšanja mišične mase in manj aktivnega 
sloga) za 1/3 med 20 in 70 letom starosti: 

starejši 65 -70 let: vnos 30-32 kcal/kg/dan 

manjše tveg. za krhkost

starejši nad 70 let: vnos nad 25 kcal/kg/dan 

(do 65 let: 35-50 kcal/kg/dan)

Nutrition Recoomendations for Older Adults - the PANGeA Study, 2015;Prehrana in krhkost, Javno zdravje, 2017 



Specifične prehranske potrebe pri starejših (2)
(preventiva pred krhkostjo skupaj z gibanjem)

Beljakovine (vzdržev. mišične mase in čvrstost kosti):

nad 65 let 1-1,2 g /kg /dan + nad 25 g belj. v obroku (levcin!)

nad 65 let 1,2-1,5 (2,0) g /kg /dan v času akutne ali kronične bolezni

• Živalske B višja biol. vrednost; rastl. B-kombiniramo iz žit in stročnic

• Leu = modulator sinteze beljak. (+ vit. D        miš.mase pri sarkopen. starejših)

(mleko, ovsena kaša, ribe, arašidi, perutnina, pšenični kalčki, mandeljni, beljak)

(do 0,8 g /kg /dan vnos belj. pozit. vpliva na rast miš. mase

več kot 0,8 g /kg /dan pri krhkih nad 65 let ne poveča miš. mase, pač pa izboljša 
miš. moč)
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Nutrition Recoomendations for Older Adults - the PANGeA Study, 2015;Prehrana in krhkost, Javno zdravje, 2017 



Specifične prehranske potrebe pri starejših (3)

Ogljikovi hidrati:

Maščobe: enaka priporočila kot za ostalo populacijo 

(v primeru povišanega holest. omejevanje nasičenih mašč. živalskih virov + 
hidrogenirane rastl. maščobe v obliki margarin + palmovo olje)

Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje - PANGeA študija, 2014;



Specifične prehranske potrebe pri starejših (4)

Hidracija: 8 krat po 2 dcl ali 30 mL/kg/dan

(dehidracija: motnje koncent., umsko pešanje, zmedenost)

zmanjšan občutek za žejo + zaradi težav z inkontinenco manj pijejo + zdravila +

poletne T + telesna aktivnost 

Vitamini in minerali:

v primeru raznovrstne in uravnotežene prehrane pri „zdravem starejšem“ ni potrebe po 
dodajanju vit. in miner. dodatkov (izjema vit. D 15-20 mikrogramov)
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Nutrition Recoomendations for Older Adults – the PANGeA Study, 2015;Prehrana in krhkost, Javno zdravje, 2017 
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Možne rešitve za boljši prehranski 

status starejših? 

• institucionalna (in subvencionirana) prehrana za starejše

• službe, ki omogočajo dostavo hrane za starejše na dom

• skupinske aktivnosti – priprava hrane v VIZ

• informiranost, izobraževanje - Dnevni centri aktivnosti za starejše

• presejalni testi glede sarkopenije/sarkopenične debelosti,  
podhranjenosti in ustrezne napotitve …

…Tek na dolge proge?



vseživljenjska preventiva
vs.

“zrela kurativa”
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Pomen uravnoteženega prehranjevanje v vseh 

življenjskih obdobjih 

Hranila?

Hrana?

Vzorci prehranjevanja?

Raznolika in uravnotežena prehrana konstantno obnavlja zaloge hranil v telesu in 
podpira optimalno delovanje telesa. Tako bo v starosti manj negativnih posledic.
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Vpliv prehrane v nosečnosti na psiho-sociološki razvoj novorojenčka



Otroci in mladostniki, ki ne zajtrkujejo, imajo slabše učne rezultate
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Zlati 2 uri / priložnostno okno po intenzivni telesni telesni vadbi

Kombinacija OH : B = 3 : 1 v obroku do 2 uri po intenzivni tel. vadbi -
pospešena obnova, rast mišic in mišična moč



Uravnotežena črevesna mikrobiota nam pomaga pri izkoriščanju hranil 
iz hrane in krepi naš imunski odziv: 

• že znano: razgradnja vlaknin, sinteza vitaminov, 

• shranjevanje maščob, uravnavanje nivoja glukoze v krvi in odzivanje 
na hormone, ki uravnavajo apetit

“Neravnovesje v črevesju vodi do razvoja gastrointestinalnih in 
presnovnih bolezni (debelost!), podhranjenosti in tudi nevroloških 
motenj.”
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Pomen mikrobiote /mikrobioma



Transplantacija črevesne mikrobiote za zdravljenje podhranjenosti
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DOI: 10.1126/science.aad3311
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Kako negujemo mikrobioto?

• Raznovrstnost pri izbiri hrane

• Zmernost pri vnosu hrane

• Manj procesirane hrane
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