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REZUMAT
În ultimul secol speranţa de viaţă a crescut semnifi cativ şi se estimează că, în anul 2030, 21% din populaţia 

globului va avea >65 de ani. Malnutriţia vârstnicului este considerată la ora actuală o problemă la nivel 
global, care se adânceşte şi afectează şi ţările dezvoltate din punct de vedere economic.

Cauzele malnutriţiei vârstnicului sunt multiple. Reducerea aportului alimentar se soldează cu scăderea 
aportului de kilocalorii, dar şi de nutrienţi. Consecinţele sunt severe la nivel individual (scăderea calităţii 
vieţii şi creşterea mortalităţii), dar sunt importante şi pentru comunitate (creşterea cheltuielilor prin servicii 
medicale).

Studiile au dovedit clar că nutriţia adecvată duce la scăderea perioadelor de spitalizare, a complicaţiilor şi 
chiar a mortalităţii. Vârstnicii trebuie să consume alimente bogate în nutrienţi şi sărace în calorii şi să evite 
alimentele cu „calorii goale“. În plus, ţinând cont de modifi cările specifi ce, pentru anumiţi nutrienţi este 
necesară suplimentarea prin comprimante sau alimente fortifi ate.

De aceea este important screeningul sistematic al malnutriţiei în rândul populaţiei vârstnice, identifi carea 
şi corectarea cauzelor nefi ziologice reversibile. Cel mai frecvent utilizat instrument de screening este 
chestionarul Mini Nutritional Assessment. În prezentul articol sunt redate rezultatele acestui chestionar 
aplicat la un lot de 50 de persoane cu vârsta > 65 de ani.
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ABSTRACT
The population of the world is aging and is estimated that, by 2030, 21% of global population will be aged 

65 years and above. At present, under-nutrition in older people is a serious and growing problem aff ecting 
even developped countries. As one ages, several physiological and pathological changes may contribute 
towards the development of protein and energy malnutrition. This syndrom brings with it many adverse 
health outcomes and a signifi cant cost to the individual, families, communities and the healthcare system. 
There is strong evidence that good nutrition can decrease complications, hospitalisation and even mortality. 
Old people should eat nutrient-dense foods with lower amounts of fat and sugar. Normal changes of aging 
require fortifi ed foods and certain mineral and vitamin supplements. It is important to systematically screen 
for under-nutrition and actively look for causes that can be reversed. There are validated screening tools 
such as Mini Nutritional Assessment (MNA) that should be used for this purpose. We administered MNA 
questionnaire to 50 persons aged 65 years and older and the results are presented below.
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INTRODUCERE

Creşterea progresivă a speranţei de viaţă a 
determinat ca 13% din populaţia globului 
să de păşească 65 de ani, cifră esti mată a 

se dubla până în anul 2030. Cea mai mare pro-
vocare a nu triţiei în viitor este stabilirea reco-
man dărilor nutriti ve pentru prevenirea/întâr-
zierea bolilor cronice, cu atât mai mult cu cât 
44% din persoa nele vârstnice din ţările dezvolta-
te sunt la risc de malnutriţie.

INDICATORI DE DECLIN 
FUNCŢIONAL ŞI MORTALITATE

Scăderea ponderală: numeroase studii au 
arătat că BMI < 21 sau scăderea ponderală (> 3 kg) 
după 65 deani se asociază cu creşterea mortali-
tăţii: studiul SENECA („Survey in Europe on Nu-
triti on and the Elderly, a Concerted Acti on“, 
1989-1999, Europa) a arătat că, în 10 ani, 23% 
din bărbaţi şi 27% din femei au pierdut 5 kg din 
greutatea iniţială, având şi o supravieţuire mai 
redusă.

Alţi indicatori: BMI < 21, fractura de şold, hi-
poalbuminemia, hipocolesterolemia, defi cite de 
nutrienţi (vitamine şi minerale).

ETIOLOGIA SCĂDERII PONDERALE
1. Reducerea aportului alimentar

Are loc treptat de-a lungul vieţii. Numeroase 
studii au confi rmat acest fapt:
• NHANES III („The 3rd Nati onal Health and 

Nutriti on Examinati on Survey“, 1988-1994, 
SUA) a raportat o scădere liniară a aportului 
alimentar de la o valoare de vârf (3.097 kcal/
zi) la 16-19 ani la 1.776 kcal/zi la persoanele 
> 80 de ani.

• CSF II („Conti nuing Survey of Food Intakes by 
Individuals II“, 1994-1998, SUA) a demonstrat 
o scădere cu 500 kcal a aportului zilnic între 
65 şi 85 de ani.

Cauze:
a. Anorexia fi ziologică, care apare prin:

1. Diminuarea consumului global de energie 
al organismului, în principal prin redu ce-
rea marcată a acti vităţii fi zice, dar şi scă-
derea consumului energeti c în repaus 
(reducerea masei musculare şi diminuarea 
acti vităţii Na-K ATP-azei, însoţită de scă-
derea consecuti vă a capacităţii organis-
mului de a genera energie). 

2. Tulburări de gust şi miros

3. Saţietatea precoce:
 − complianţa gastrică redusă determină scă-

derea canti tăţii de alimente care pătrunde 
în stomac;

 − creşterea nivelului bazal şi eliberării post-
prandiale a colecistokininei (hormon sa-
ţio gen);

 − scăderea eliberării de ghrelină din fornixul 
gastric (hormon orexigen).

4. Disfuncţie centrală a complexului sistem 
limbic-cortex-mezencefal.

5. Scăderea testosteronului la bărbaţi duce 
la creşterea nivelului de lepti nă (hormon 
anorexigen).

Deşi scăderea aportului de calorii şi nutrienţi 
pare să însoţească îmbătrânirea fi ziologică, acest 
fenomen ar putea fi  indezirabil, atunci când de-
păşeşte un anumit nivel.
b. Anorexia patologică

1. Principala cauză este depresia reacti vă la 
pierderea partenerului de viaţă, însingu-
rare, izolare socială.

2. Orice boală cronică severă sau intercu-
renţă se însoţeşte de inapetenţă (din ca-
uza citokinelor anorexigene). Incidenţa 
crescută a bolilor şi caracterul lor cronic 
duc la prelungirea perioadelor de boală şi 
convalescenţă, cu perturbarea cronică a 
alimentaţiei şi scăderea rezervelor nutri-
ţionale la vârstnici.

c. Alte cauze de reducere a aportului alimen-
tar:
1. Starea precară a sănătăţii orale: studiul 

NHANES III (3rd Nati onal Health and Nu-
triti on Examinati on Survey) a arătat că ab-
senţa totală a danturii proprii se asociază 
cu mortalitate crescută; în 1995, în Marea 
Britanie, 70% din persoanele > 65 de ani 
erau edentate.

2. Malabsorbţia şi aclorhidria cu incidenţă 
crescută la vârstnici.

3. Boli asociate cu scăderea capacităţii de a 
procura şi pregăti  alimentele sau chiar cu 
imposibilitatea de a se hrăni singuri: boli 
deformante arti culare (PAR), boli neuro-
logice (boala Parkinson, demenţa), bolile 
cardiovasculare şi respiratorii în stadii avan-
sate

4. Dietele terapeuti ce (pentru diabet zaha-
rat, dislipidemie) care, la ora actuală, nu 
se mai recomandă la bătrânii insti tuţio-
nalizaţi.

5. Economice: reducerea veniturilor, scăde-
rea capacităţii familiei de a îngriji bătrânii.

6. Fumatul determină tulburări de gust şi 
miros, scăderea aportului alimentar (mai 
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ales de fructe şi legume), concentraţie cres-
cută de citokine anorexigene.

2. Sarcopenia
Apare în procesul fi ziologic de îmbătrânire şi 

constă în pierderea excesivă de masă musculară, 
cu păstrarea ţesutului adipos. Este puternic co-
relată cu declinul funcţional la bătrâni. Com-
poziţia corpului se modifi că de-a lungul vieţii, 
vârstnicii având un procent de ţesut adipos mai 
mare decât adultul tânăr de acelaşi sex şi BMI.

Cauze:
1. Scăderea canti tăţii şi calităţii fi brelor mus-

culare şi a sintezei de proteine musculare.
2. Reducerea nivelului de testosteron la 

bărbaţi, scăderea secreţiei de GH şi, con-
secuti v, a nivelului de IGF-1.

3. Lipsa acti vităţii fi zice (duce la scăderea 
masei musculare chiar în prezenţa unui 
aport corespunzător de proteine şi calo-
rii), bolile vasculare periferice, scăderea 
numărului de terminaţii nervoase la nivel 
muscular, aportul alimentar scăzut de pro-
teine şi creati nă (rol important în funcţia 
muşchiului), citokinele proinfl amatorii 
(IL-6).

3. Caşexia
Constă în pierderea excesivă de masă mus-

culară şi ţesut adipos asociată unui proces pa-
tologic. Poate coexista cu un aport caloric adec-
vat. 

Cauza: 
Citokinele proinfl amatorii (IL-1, IL-6, TNFα) 

ca re induc: scăderea sintezei proteice, proteo-
liză, lipoliză, anorexie, hipoalbuminemie.

4. Deshidratarea
Cu vârsta, setea se diminuează, bătrânii fi ind 

suscepti bili la deshidratare, mai ales în caz de 
ca niculă, febră, diaree, poliurie sau tratament 
cu diureti ce.

CONSECINŢELE MALNUTRIŢIEI
Sunt severe la nivel individual şi importante 

pentru comunitate, având în vedere creşterea 
cheltuielilor prin servicii medicale. Pe fondul 
scă derii rezervelor homeostati ce, numeroasele 
afecţiuni ce se comportă ca atacuri la balanţa 
homeostati că accentuează fragilitatea bătrânilor 
cu malnutriţie. Apar astf el multi ple complicaţii 

care agravează evoluţia bolilor cronice, scad ca-
li tatea vieţii şi cresc mortalitatea (anemie, aste-
nie, căderi, fracturi, escare, infecţii, anomalii cog-
niti ve, decompensări cardio-respiratorii, spita li-
 zări). De asemenea, determină agravarea modi-
fi cărilor imune legate de vârstă: involuţie ti mică, 
scăderea proliferării limfocitare, a răspunsului la 
imunizare şi mai ales scăderea marcată a numă-
rului de limfocite T helper (CD4 +) asociată frec-
vent cu infecţii neobişnuite la bătrâni. O altă 
con secinţă importantă a reducerii aportului ali-
mentar este defi citul de nutrienţi (vitamine, mi-
nerale, fi bre), cu implicaţii în patologia specifi că 
vârstnicului.

Calciu
Defi citul de calciu la vârstnici e favorizat de: 

gastrita atrofi că cu hipo/aclorhidrie şi hipovita-
minoza D. După vârsta de 40 de ani, masa osoasă 
se reduce treptat prin multi ple mecanisme, apor-
tul corect de calciu şi vitamina D fi ind esen ţial 
pentru prevenţia şi tratamentul osteoporozei, 
care este un factor determinant al calităţii vieţii 
vârstnicului.

În plus, studiile recente au arătat că un aport 
adecvat de calciu protejează faţă de cancerul de 
colon (producând precipitarea sărurilor şi aci-
zilor biliari care, în stare liberă, sunt carcinogeni) 
şi faţă de HTA.

Magneziu 
Parti cipă la peste 300 de reacţii enzimati ce 

ale organismului. Este blocantul natural al cana-
lelor de calciu, în depleţia de magneziu crescând 
concentraţia de calciu intracelular, cu urmă toa-
rele consecinţe: hiperexcitabilitate miocardică 
(tulburări de ritm cardiac), creşterea tonusului 
vascular (HTA) şi hiperagregabilitate plachetară 
(tromboză). Fiind cofactor la numeroase reacţii 
din metabolismul glucozei, defi citul de magneziu 
determină insulinorezistenţă. Suplimentarea cu 
magneziu îmbunătăţeşte controlul bolii.

Rolul său important pentru sănătatea osului 
a fost recunoscut recent, osteoporoza fi ind mai 
frecventă şi mai severă la pacienţii cu dietă săra-
că în magneziu (Tucker et al), la care studiile de 
histomorfometrie au evidenţiat cristale de hi dro -
xiapati tă mai mari, care ar putea scădea rezisten-
ţa osului. Suplimentarea cu magneziu s-a dove-
dit a acţiona poziti v pe creşterea BMD şi scăde rea 
riscului de fractură (Stendig-Lindberg et al).

Dieta subopti mală în magneziu se asociază la 
vârstnici cu o absorbţie intesti nală a magneziului 
scăzută şi excreţie renală crescută.
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Fier
În afară de rolul său de transport al oxigenului 

la ţesuturi, fi erul intervine în menţinerea tro-
fi cităţii ti sulare şi în răspunsul imun (defi citul 
du ce la scăderea proliferării limfocitelor T şi a 
intensităţii efectului citotoxic).

La persoanele cu gastrită atrofi că, afecţiune 
frecventă la vârstnici, defi citul poate fi  precipitat 
dacă în alimentaţie fi erul este în principal non-
hem de origine vegetală, care are biodisponi-
bilitate mai mică decât fi erul-hem din surse ani-
male. Infecţia cu Helicobacter pylori este factor 
de risc pentru anemie şi rezistenţa acesteia la 
tratamentul cu fi er.

Zinc
Intră în structura a peste 300 de metalo-

enzime, este coenzimă pentru 6 clase de enzime 
şi are rol imunoreglator, intervenind în prolife-
rarea la sti mul şi intensitatea răspunsului cito-
toxic al limfocitelor T. Studiile (NHANES III) au 
arătat că statusul zincului la majoritatea vârstni-
cilor este subopti mal şi se asociază cu:
• alterarea rezistenţei la infecţii şi a răspun su-

lui la imunizare;
• glosită, alopecie, distrofi e unghială, întâr zi-

erea vindecării plăgilor, escarelor; 
• tulburări de gust (hipogeusie) cu inape tenţă 

şi leziuni oculare cu fotofobie şi he meralopie.

Cupru
Metal divalent cu numeroase funcţii cata-

liti ce la nivelul măduvei osoase hematogene. 
Deşi la vârstnici aportul este frecvent inadecvat, 
defi citul sever cu anemie hemoliti că şi imunosu-
presie apare doar la cei insti tuţionalizaţi. Poate 
apărea defi cit la cei suplimentaţi cronic cu zinc, 
deoarece competi ţionează pentru acelaşi trans-
portor pentru care zincul are afi nitate mai mare. 
Un exces de cupru a fost găsit la unii pacienţi cu 
Alzheimer, la care nivelul cuprului a fost invers 
proporţional cu performanţele neurologice.

Crom
Rol important în metabolismul glucidic: faci-

litează acţiunea insulinei prin creşterea numă-
rului de receptori şi sti mularea legării insulinei 
de aceşti a. Se şti e că toleranţa la glucoză scade 
cu vârsta, defi citul de crom putând fi  implicat. 
Aportul alimentar şi nivelul plasmati c la vârstnici 
sunt frecvent sub recomandări. Suplimentarea 
este benefi că la diabeti ci, dar nu infl uenţează 
sensibi li tatea la insulină la pacienţii euglicemici, 
non-obezi, 63-77 ani (Amato et al).

Vitamina A
La vârstnici, datorită scăderii clearence-ului 

periferic, depozitele hepati ce se menţin. Chiar 
un aport uşor crescut (de obicei prin suplimente 
nutriti ve) poate duce la acumulare, existând 
dovezi că în această situaţie creşte riscul de frac-
turi osteoporoti ce atât la femei, cât şi la bărbaţi.

Vitamina D
Metabolismul vitaminei D suferă modifi cări 

la vârstnici:
• scăderea dramati că a sintezei cutanate (prin 

scăderea expunerii la soare, dar şi scă derea 
conversiei 7 dehidrocoleste ro lului în vitami-
na D3); nivelul de vitamina D3 circulantă 
după acelaşi ti mp de ex punere la acelaşi ti p 
de UV are un peak cu 30% mai mic la bătrâni 
decât la ti neri;

• reducerea acti vării la nivel renal;
• diminuarea răspunsului intesti nal la 1,25 

dihidroxi-vitamina D prin scăderea numă ru-
lui de receptori pentru vitamina D.
Studiul Framingham, desfăşurat pe o perioa-

dă de 20 de ani, a arătat prevalenţa crescută a 
defi citului de vitamina D, dependent de sezon şi 
invers proporţional cu vârsta şi ti mpul petrecut 
în casă. Consecinţele defi citului de vitamina D 
sunt hiperparati roidismul secundar cu osteoma-
lacie, dar şi slăbiciunea musculară, care duce la 
creşterea riscului de cădere şi fractură.

Alte acţiuni importante ale vitaminei D: efect 
anti proliferati v pe unele linii celulare tumorale 
de cultură, ameliorarea fenomenelor auto imu-
ne, reducerea sintezei renale de renină (vitamina 
D în limite normale poate preveni HTA)

Îmbătrânirea NU afectează absorbţia intesti -
nală a vitaminei D, deci asigurarea unui nivel 
opti m se poate face pe cale orală. Deşi chiturile 
pentru dozarea 25 hidroxi-vitamina D dau ca 
valoare maximă 55-60 ng/ml, fenomenele toxice 
apar la concentraţii peste 150 ng/ml, care apar 
dacă se administrează 10.000 UI D3/zi perioadă 
lungă.

Vitamina E
Binecunoscută ca anti oxidant lipidic cu func-

ţie principală de menţinere a integrităţii mem-
branelor biologice. Consumul de vitamina E sca-
de cu vârsta datorită efortului de a reduce apor tul 
de lipide pentru prevenirea aterosclerozei to-
tuşi, defi citul franc apare rar.

Uti lizarea suplimentelor de vitamina E se aso-
ciază cu risc mai scăzut de boală Alzheimer (New 
Mexico Aging Process Study). Numeroase alte 
studii au arătat legătura între vitamina E şi pre-
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venţia bolilor cronice, fi ind totuşi necesare cer-
cetări suplimentare pentru stabilirea unor doze 
zilnice pentru acest scop.

Vitamina K
Pe lângă rolul cunoscut în sinteza factorilor 

coagulării, vitamina K este cofactor al enzimei 
care carboxilează osteocalcina. Câteva studii 
recente au demonstrat corelaţia dintre aportul 
scăzut de vitamina K şi nivelurile scăzute de 
osteocalcină carboxilată pe de o parte şi BMD 
scăzută şi riscul crescut de fractură de şold la 
femei pe de altă parte. În ţările asiati ce suplimen-
tarea cu vitamina K se foloseşte curent în trata-
mentul osteoporozei, bazându-se pe studiile ca-
re arată scăderea incidenţei fracturii de col fe -
mu ral.

Vitamina C
Cunoscută ca puternic anti oxidant, modu-

lează răspunsul imun (proliferarea limfocitară, 
acti vitatea NK, chemotacti sm) şi este esenţială 
pentru vindecarea plăgilor. La nivelul intesti nului 
subţire facilitează absorbţia fi erului. Este cunos-
cută teoria conform căreia îmbătrânirea şi bolile 
cronice sunt rezultatul leziunilor celulare cumu-
lati ve produse prin radicali liberi. Dietele bogate 
în vitamina C (≥ 200 mg/zi) şi alţi anti oxidanţi se 
asociază cu scăderea riscului de boli cardio vas-
culare, diabet zaharat, cataractă şi cancer. Stu-
diile privind suplimentele farmaceuti ce de vita-
mina C nu au avut aceleaşi rezultate în cu ra ja-
toare.

Acidul folic
Rolul folaţilor de coenzimă în transferul gru-

părilor meti l reprezintă un element esenţial 
pen tru metabolismul acizilor nucleici şi amino-
acizilor. Statusul inadecvat al folaţilor se asociază 
cu anemie megaloblasti că, dar şi cu:
• hiperhomocisteinemie (factor de risc inde   pen-

dent pentru boli cardiovasculare, me canis-
mul fi ind încă necunoscut); preva lenţa ei în 
populaţie generală este de 5-10%, iar la vârst-
nici 30-40%;

• apariţia de modifi cări procarcinogeneti ce ale 
ADN-ului;

• risc de disfuncţie cogniti vă.
Deoarece studiul NHANES III şi alte studii au 

arătat că un număr mare de vârstnici au un 
aport insufi cient, din anii 1990, la recomandarea 
FDA, pe piaţa americană există cereale „ready 
to eat“ îmbogăţite cu folaţi, care au rezolvat în 
mare parte problema. Această formă sinteti că 
are biodisponibilitate mare (85-100%) faţă de 

folaţii naturali (50%), existând chiar riscul supra-
dozării (>1.000 μg/zi), situaţie care maschează 
defi citul de vitamină B12, care e mult mai frec-
vent.

Vitamina B6
Este coenzimă în metabolismul aminoacizilor 

(transferul grupărilor meti l), glicogenului, sfi ngo-
li pidelor, hemului, neurotransmiţătorilor. Nece-
sarul de aport creşte cu vârsta printr-un meca-
nism necunoscut, deoarece absorbţia pare ne-
 afectată de vârstă. Studiul CSF II a arătat că 
52-66% din adulţii peste 50 de ani au un aport 
in sufi cient de vitamină B6. Efectele defi citului 
sunt: hiperhomocisteinemie şi tulburări de me-
morie până la demenţă.

Vitamina B12
Cobalamina este şi ea coenzimă în reacţiile 

de transfer al grupărilor meti l, dar este necesară 
şi pentru funcţia normală a măduvei osoase he-
matogene şi a sistemului nervos. Între 10-30% 
din persoanele > 65 de ani au gastrită atro fi că cu 
absorbţie defi citară a vitaminei B12. Alte cauze 
de absorbţie defi citară: infecţia cu Helico bacter 
pylori, consumul de anti secretorii gastri ce. De-
oarece se găseşte exclusiv în produsele de ori-
gine animală, defi citul apare la vârstnicii cu 
dietă total vegetariană. Defi citul franc de vitami-
na B12 se manifestă prin anemie megaloblasti că 
şi neuropati e, în ti mp ce defi citul subclinic, de 
10 ori mai frecvent, se caracterizează prin nivel 
plasmati c scăzut de B12 şi hiperhomocisteinemie, 
în absenţa macrocitozei sau semnelor neurolo-
gice.

Evaluarea nutriţională
• Evaluarea dietei
• Evaluare biochimică prin nivelul plasmati c al 

albuminei (marker orientati v, pentru că mai 
scade şi în alte situaţii), prealbuminei (mai 
sensibilă pentru modifi cări acute) şi al IGF1 
(nivelul scăzut la vârstnicii internaţi se core-
lează cu mortalitate crescută) şi prin concen-
traţia plasmati că sau eritrocitară a nutrien-
ţilor.

• Evaluare clinică şi antropometrică. Necesită 
atenţie la detalii precoce care sugerează sub-
nutriţia, înainte de deteriorarea marcată şi 
evidentă, moment în care intervenţia are mai 
puţine şanse de reuşită:

 − oboseală, slăbiciune;
 − scăderea mirosului şi gustului;
 − tulburări gastro-intesti nale cu inapetenţă;
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 − probleme stomatologice;
 − modifi cări ale statusului mental şi emo-
ţio nal (demenţă, depresie).

Screeningul malnutriţiei
• Măsurarea greutăţii, care este considerată 

redusă atunci când este < 80% din greutatea 
recomandată. Scăderea ponderală este alar-
mantă dacă este: > 2% într-o lună, > 5% în 
3 luni sau > 10% în 6 luni.

• Determinarea canti tati vă a ţesutului adipos 
prin DEXA sau aprecierea lui prin circumfe-
rinţa abdominală, pliul cutanat.

• Măsurarea masei musculare: DEXA sau cir-
cumferinţa braţului, a gambei.

• Toţi bătrânii care ajung în spital ar trebui 
evaluaţi şi consiliaţi din punct de vedere nu-
triţional. Au fost concepute diverse chesti o-
nare pentru screeningul tulburărilor de nu-
triţie:
1. Mini-Nutriti onal Assessment, instrument 

clinic validat pentru determinarea riscului 
nutriţional, care nu necesită teste de la-
borator suplimentare. Are sensibilitate şi 
specifi citate mare şi valoare predicti vă de 
97% pentru malnutriţie (comparati v cu 
statusul nutriţional apreciat prin para me-
tri antropometrici, biochimici şi diete ti ci). 
Interpretarea scorului:

 − MNA > 24 – normal 
 − MNA = 17-23,9 – risc de malnutriţie
 − MNA < 17 – malnutriţie

2. Nutriti on Assessment Questi onnaire for 
Older People – permite identi fi carea bă-
trâ nilor care au risc de defi cite ale micro-
nutrienţilor: fi er, folat, vitamina C, vitami-
na D. 

3. Malnutriti on Universal Screening Tool 
(MUST).

4. Mini-Council of Nutriti on Appeti te 
Questi on naire.

PIRAMIDA ALIMENTAŢIEI 
VÂRSTNICULUI

Nici un aliment sau categorie de alimente nu 
furnizează toate substanţele necesare organis-
mului, fi ind necesare canti tăţi adecvate din sur-
se variate. Pentru a împăca nevoia reducerii nu-
mărului de calorii cu menţinerea unui aport 
adecvat de nutrienţi, vârstnicii trebuie să evite 
„caloriile goale“ şi să mănânce alimente cu den-
sitate mare de nutrienţi. Acestea sunt:
• cereale integrale (pâine, paste, orez brun) 

îm bogăţite cu vitamine şi minerale;

• fructe şi legume intens colorate care au mult 
mai mulţi nutrienţi decât cele mai puţin co-
lorate; ele trebuie consumate întregi, mi-
nimum 5 porţii/zi, pentru a asigura aportul 
de vitamina C;

• lactate degresate, laptele, spre deosebire de 
iaurt şi brânză, având avantajul de a conţine 
vitamina D;

• peşte minimum o dată/săptămână (conţine 
acizi graşi ω3, vitamina A, D);

• înlocuirea parţială a proteinelor din carne cu 
cele de origine vegetală: soia, fasole, mazăre 
(au fi bre şi nu au grăsimi);

• carne slabă, importantă pentru conţinutul de 
fi er-hem, zinc, B6, B12;

• uleiuri vegetale (cu acizi graşi mono şi poli ne-
saturaţi), nu margarine (cu acizi graşi trans);

• 6-8 pahare de lichide/zi (NU alcool, cafea 
care produc deshidratare).
Dozele de calciu de 1.200 mg/zi şi de vitamina 

D (400 UI/zi până la 70 de ani şi 800 UI/zi după 
70 de ani) nu pot fi  asigurate doar din alimen ta-
ţie, fi ind necesare suplimente. Este recomandat 
consumul de alimente îmbogăţite sau supli men-
te de folaţi, vitamina B12 precum şi acti vitatea 
fi zică (minimum 30 de minute în majoritatea zi-
lelor săptămânii), pentru întreţinerea apeti tului 
alimentar, a masei musculare şi mobilităţii arti -
culare.

Indicaţiile pentru alimentaţia corectă sunt 
redate sub forma unei piramide (Merck Manual 
of Health and Aging). Atenţie la noţiunea de 
por  ţie; exemplu: un sandviş cu două felii de pâi-
ne înseamnă două porţii de cereale.

MANAGEMENTUL MALNUTRIŢIEI 
VÂRSTICULUI

Este parti cularizat în funcţie de pacient şi 
pre supune identi fi carea factorilor eti ologici po-
ten ţial reversibili şi tratarea lor:
• tratamentul corect al depresiei, combaterea 

izolării sociale, încurajarea meselor periodice 
în compania prietenilor, rudelor etc.;

• creşterea gradului de mişcare, mai ales după 
o intercurenţă;

• tratamentul bolilor digesti ve;
• rezolvarea problemelor stomatologice;
• asigurarea de ajutor adecvat pentru cumpă-

rături, găti t, planifi carea meselor, rezerve de 
alimente;

• uti lizarea de potenţatoare de aromă şi gust;
• educarea vârstnicilor şi a familiei acestora în 

legătură cu principiile de alimentaţie corectă 
la aceasta vârstă.
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În anumite situaţii pot fi  folosite:
• Orexigene: Megestrol acetat (glucocorti coid 

lipsit de acţiune supresoare semnifi cati vă a 
axului hipotalamo-hipofi zo-suprarenal), Dro-
nabi nol (agent canabis de sinteză indicat la 
pacienţii terminali), Orniti n oxoglutarat (agent 
terapeuti c uti lizat în tratamentul cirozei he-
pati ce).

• Anabolizante: Nandrolon – efi cient în trata-
men tul sarcopeniei, GH.

• Suplimente nutriti ve: există studii (Chandra 
R.K. et al, 1992 şi Milne A.C. et al, 2002) care 
au arătat că suplimentarea cu vitamine şi mi-
croelemente duce la creşterea imunităţii, 
scă derea riscului de infecţii şi de disfuncţie 

cogniti vă, iar suplimentele de proteine şi ca-
lorii scad mortalitatea. Dar conţinutul acesto-
ra trebuie examinat cu atenţie deoarece: ex-
cesul de vitamina A poate duce la fracturi, 
excesul de fi er la hemocromatoză, iar cel de 
folat ascunde defi citul de vitamină B12. O 
canti tate prea mare de zinc duce la defi cit de 
cupru. De obicei conţin prea puţin calciu.

Am aplicat chesti onarul Mini-Nutriti onal 
Assessment la 50 de persoane cu vârsta peste 
65 de ani internate în Insti tutul Naţional de 
Endocrinologie „C.I. Parhon“ în perioada mai – 
august 2013, iar rezultatele obţinute au fost: 

Piramida alimentaţiei vârstnicului
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Descrierea lotului
Vârsta medie a fost: 74,12 ± 6,51 de ani (mi-

ni mum 66 şi maximum 90 de ani), 31 de pacienţi 
(62%) având < 75 de ani şi 19 pacienţi (38%) ≥ 75 
de ani. Femeile au fost mai numeroase: 32 
(64%), bărbaţi: 18 (36%).

BMI mediu a fost 23,51 ± 3,07 (minimum 18 
şi maximum 32).

BMI Pacienţi
< 18,5 3 (6%)

18,5 – 24,9 28 (56%)
≥ 25 19 (38%)

Scorul MNA
mediu: 21,49 ± 5,3;
minim: 6 (la o femeie, 88 de ani);
maxim: 29 (la un bărbat, 70 de ani).

Scor MNA Pacienţi
< 17 10 (20%)

17-23,9 20 (40%)
> 24 20 (40%)

DISTRIBUŢIA SCORURILOR MEDII MNA 
ÎN FUNCŢIE DE VÂRSTĂ ŞI SEX

Vârsta (ani) Scor MNA
Femei Bărbaţi

< 75 23,05 24,66
≥ 75 16,61 20,75

Femeile în vârstă de peste 75 de ani reprezin-
tă categoria cu cele mai slabe rezultate, valoarea 
medie indicând malnutriţia. Media scorurilor 
bărbaţilor între 65 şi 75 ani este în limite nor-
male. 

Întrebările la care majoritatea celor cu scor 
fi nal nesati sfăcător au înregistrat un punctaj 
scă  zut:
• prezenţa unui stres psihologic în ulti mele 3 

luni;
• lipsa consumului zilnic de carne;
• aport insufi cient de legume şi fructe;
• consum redus de lichide.

CONCLUZIE

Studiul nostru confi rmă datele din literatură, 
conform cărora malnutriţia vârstnicului are inci-
denţă crescută: 40% dintre pacienţi cu risc de 
mal nutriţie, iar 20% subnutriţie propriu-zisă. Cele 
mai afectate par să fi e femeile în vârstă de peste 
75 de ani.

Nutriţia corectă contribuie la starea de bine, 
sănătate şi menţinerea capacităţii de recuperare 
după boală a vârstnicilor. Ţinând cont de consecin-
ţele severe ale defi citului ponderal, acesta tre-
bu  ie tratat agresiv. 

Este important screeningul sistemati c al sub-
nutriţiei şi căutarea acti vă de ca uze care pot fi  
tratate. Conşti enti zarea atât a me dicilor, cât şi a 
comunităţii reprezintă premisele managemen-
tului corect al malnutriţiei vârstnicilor.
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