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Bevezetés
csökkennek. Ez eleinte csak az egyes élettani
lett, a funkciók komplex kapcsolódása miatt
a környezeti terhelésekkel és kóros változásokkal szembeni alkalmazkodás készségének
és egyéni megnyilvánulásai nagyon változatosak, az adaptációs készség csökken, ami focióváltozások gyakran nem egy, hanem több
rendszer zavarához, polimorbiditáshoz vezetéletkorral kapcsolatos változásainak. Ezek
csolatosak. A fokozatosan kialakuló sarcoperomlásához vezetnek.

Az idős kor, mint az élettani
alkalmazkodási képességek
progresszív beszűkülése:
adaptáció, vulnerabilitás,
polimorbiditás és polipragmázia
Az adaptív homeosztatikus
mechanizmusok progresszív deficitje
az öregedés során
-

változások mellett, az elégtelen, sokszorosan
-

II. rész | Ökológiai és biológiai alapmechanizmusok

152

sérülékeny zóna

sérülékeny zóna

homeodinámiás tér

homeodinámiás tér

fiatal felnőtt

idős felnőtt

9.1. ábra Az öregedő szervezet alkalmazkodásra és a homeosztatikus rendszerek adaptációjára
való képessége: a homeodinámiás tér beszűkül. Ezzel párhuzamosan a sérülékeny zóna kiszélesedik, a külső és belső környezet változásai egyre gyakrabban váltanak ki kóros tüneteket, betegséget
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9.2 ábra Különféle funkciók korfüggő változásai. Adott funkció maximális értéke fiatal felnőttben
látható, a szintet különböző ideig tartja. Az életkor előrehaladtával az egyének közti különbségek
kiszélesednek, egyre nehezebb meghatározni a normál tartományt
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9.3. ábra A szisztolés (sinus caroticus) vérnyomás 50 Hgmm-rel való növelésének reflexes hatása
a szívfrekvenciára, a kardiális indexre és a verőtérfogatra fiatal és öreg patkányban. Öregben kisebb
a hatás

váló vesefunkció, esetleg magas szinten meglönféle homeosztatikus rendszerek maximá-

tapasztalható.
Normális öregedés során, nyugalmi kö-

a nyugalmi perctérfogat, illetve légzésvoluaz adaptációs mechanizmusok korlátozottak.

az egyéni variabilitás. Öregedés során ez a vagedés esetén csak kissé, gyorsabb biológiai
öregedés esetén meredekebben csökkennek az
egyes funkciók. Így az egyes homeosztatikus
funkciókra vonatkozó „normál tartomány”
séggel következhet be, pl. egyes egyénekben
-

Mégis nagyon korlátozott lehet a fokozott
-

-
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9.4 ábra Glukóztolerancia-teszt: orálisan alkalmazott 50 g glukóz hatása a vércukorszintre különböző korcsoportú egyénekben

illetve hideg vagy meleg környezet hatására

-

szeres növekedés lehetséges. A perctérfogat
növelésére alkalmas más mechanizmusok is
viszont nyugalomban a senilis bradycardia
-

rugalmas kamrai izomzat ezt a végdiasztolés
volumennövekedést kis nyomásnövekedéssel,
illetve minimális vénás nyomásnövekedéssel

sége, a csökkent katecholaminérzékenység,
-

diasztolés kamrai nyomásemelkedést, illetve fokozott vénás pangást eredményez. A bal

funkcionális szervkapacitás
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Rezerv

Nyugalmi
minimum

egészséges
(fiatal)

egészséges
(öreg)

beteg
(fiatal vagy öreg)

9.5. ábra Funkcionális és rezerv szervkapacitások fiatalban, öregben, ill. betegben

zikai aktivitás során a keringés ellenállása is
emelkedik a szklerotikus, merev érrendszer

-

fellobbanása. Több szervrendszer rezerv kategségek komplikációit, mert egyik rendszer
rek sem tudnak részt venni. Vérszegénység
pes nagy arányban ellensúlyozni az artériás
vér csökkent oxigéntartalmát. Az oxigénben
nagyobb mennyiség érkezik a szövetekhez,
-

-

lyosabb.

-

zetesen kiegyensúlyozott és egészséges,

-

-

mény is.
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gyon gyakori, hogy az agyi keringés zavara
a zavartság, esetleg egyes autonóm funklentkezik, amelyek egyáltalán nincsenek
-

Az immobilitás/instabilitás hátterében
idegrendszer vérnyomás-szabályozó, illetsodását, dehidráció vagy vérnyomás-csök-

embert, aki ezáltal nem élvezheti a mozlati változásokat, magányos lesz, kapcsolatgolttá válik.
alatt az átmeneti
konfúziótól, a csökkent memóriafunkciótól

lehetnek a betegség természetére és elgekre szoktak gondolni, ami a zavartságot
-

zásoknak, a fokozódó agyi keringési zavaroknak, kóros anyagcsere mechanizmusokvércukorszint által kiváltott sokféle kóros
Nem lehet eléggé hangsúlyozni a szellemi

geriátriai
óriások
rainak nagy kategóriáit fedik le, és az életmi-

-

zikai és pszichés terhelésében. A széklet- és
. A perifériás autonóm
idegrendszer, illetve az agyi keringés súlyos
lyos zavart, amely szociális izolációhoz,
ményeit is. A széklet, illetve vizelet maró
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immobilitás
(elesések)

inkompetencia
(zavartság)

instabil,
károsodott
homeosztázis
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inkontinencia

iatrogén
károsodás

9.6. ábra Az idős kor gyakori kóros elváltozásait jellemző geriátriai óriások (az öt „I”). Teljes immobilitást nagyon gyakran az elesések okoznak, azonban ezek mérsékeltebb mozgáskorlátozottságot
vagy mozgásképtelenséget is eredményeznek

osztázis

-

-

Polimorbiditás és polipragmázia
idősekben

-

veket és homeosztatikus rendszereket érinthetmán például gyakran alakul ki csontritkulás

általában nem optimális. Ugyanakkor a túl-

gyakori elesésekhez, patológiás törésekhez

a cukorbetegek is. Az alábbiakban részletezett iatrogén zavarok

-

illetve ezek kezelése kapcsán alakulnak ki.

-
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ránkban a 60–74 éves korosztályban a cukor-

dése sem. Gyakoriak a gyógyszer-interakciók

-

rehaladott ateroszklerózis a miokardium akut
szervi betegségek, illetve a perifériás és köz-

a hipertenzióban alkalmazott béta-blokkolók
bronchokonstrikciót okozó mellékhatása az
-

-

A benignus prosztata hiperpláziában alkalmazott antiandrogén alfa-reduktáz-gátlók igen
-

a depressziós zavarok gyakoribbá válásához.
Ezekre a betegségekre vagy rendellenes-

kialakulásához vezetnek. Mindezek eredmédepresszánsokat, nyugtatókat is.
-

átlagos ápolási otthonban egy beteg kb. hétféle gyógyszert szed rendszeresen, de nem
-

állapotát és ennek következtében hangulatát
-

betegség

gyógyszer
mellékhatás

gyógyszer

gyógyszer
interakció
9.7. ábra A polimorbiditás és gyógyszerszedés iatrogén problémáira az idősek különösen érzékenyek

9. fejezet | Az idősődő szervezet: táplálkozás, mozgás és fiziológiai változások

Táplálkozás, fizikai állapot,
testösszetétel, sarcopenia
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zött éri el maximumát, ami közel 10 évig tart.

A testtömeg és testösszetétel
korfüggő változásai

tömegnövekedés még normálisnak tekinttömeg és a testösszetétel. Középkorúakban
korban a táplálékbevitel csökkenése
nia
dominál, és a testtömeg is lassan csökken.
-

-

-

-

-

óriási hatása van az egészségi állapotra és
induló érték miatt a százalékos növekedés va-

copenia késleltetése fontos cél.
A test zsírtartalma felnőttben
sovány

egészséges

túlsúlyos

elhízott

nők 20–39
életkor 40–59
60–79
0%
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férfiak 20–39
életkor 40–59
60–79
sovány

egészséges

túlsúlyos

elhízott

9.8. ábra 20 és 70 éves kor között – stabil, normális testsúly ellenére is – a test összetétele változik:
a zsírtömeg nő (kétszeres növekedést még fiziológiásnak tekintenek)
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preadipociták

zsír-depók

oszteoblasztok
izom szatellita
sejtek
makrofágok

Mesenchymal
adipocyte-like
default
(MAD)
sejtek

zsírsejten
kívüli
zsírlerakódás
inzulin
érzékenység
citokinek
(TNFα, IL-6)

más mesenchymás sejtek
ÖREGEDÉS

9.9. ábra Ektópiás zsírfelhalmozódás az öregedés során: a MAD-sejtek kisebbek és kevésbé
inzulinérzékenyek, mint a teljesen differenciált zsírsejtek

het, illetve felhalmozódhat. Így pl. módosult
preadipocitákban, oszteoblasztokban, izom,

marad el.
-

-

A zsír,

60

a zsírmentes testtömeg,

abszolút tömeg (kg)

50

és a sejttömeg
40

különböző életkorú
férfiakban (l)

30

és nőkben (o)
20

10

18–25 25–35 35–45 45–55 55–65 65–75
kor (évek)

9.10. ábra Zsír, zsírmentes tömeg és sejttömeg férfiakban és nőkben, különféle életkorokban
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malnutritio
citokinek

alacsony tesztoszteron,
ösztrogén, GH, IGF-1

megnövekedett
oxidatív stressz

csökkent
táplálékfelvétel
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csökkent fizikai
aktivitás

sarcopenia

egyensúlyzavarok

meglassult járás
csökkent
BMR

károsodott hőszabályozás

osteoporosis

elesés

csökkent fizikai
aktivitás

károsodott ADLS

9.11. ábra A sarcopenia patogenezise, valamint funkcionális és metabolikus következményei.
A folyamat valójában öngerjesztő jellegű
GH: növekedési hormon; IGF-1: inzulinszerű növekedési faktor-1; BMR: alapanyagcsere; ADLS:
mindennapi aktivitás (activities of daily living)

néven mesenchymal adipocyte-like default
dési zavara, citokinek helyi felszabadulása, az
inzulinérzékenység csökkenése – összefoglalóan
mert következményein túl tehát nagyobb oxi-

-

csökken. Az ásványi anyag tartalom és a csont

ként a gyors, dinamikus összehúzódást bizto-

a sarcopenia atlétákban is kimutatható, de mi-

a súlyvesztés gyorsabb, a sarcopenián túl

-

40 éves korig stabil, 40 éves koron túl évti-
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mortalitási ráta férfiakban (× 100)
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9.12. ábra A testtömegindex (BMI) és a halálozási ráta közötti kapcsolat korfüggése: az optimálisnak tekinthető, azaz a legkisebb mortalitáshoz tartozó BMI (a görbe legalsó pontja) korral növekedést mutat

hát nem csupán étvágytalanságot és következ-

izomgyengeséget,
frailty

-

-

súlyos törésekkel járó elesésekre

mellett

részleges éhezésnek fogható
fel: a kalória-bevitel tartósan elmarad a vesz-

szerint a vitaminok- és nyomelemek társuló
-

vezethetnek, annak következményeivel. Ezek nem csupán az önellátó
hanem
zavarokat
koribbá váló

által súlyosbodó kognitív
-
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9.1. táblázat A legkisebb mortalitáshoz
kapcsolható testtömegindex (BMI) férfiak
és nők különböző korcsoportjaiban
Kor (évek)

Férfi

Nő

20–29

21,4

19,5

30–39

21,6

22,4

40–49

22,9

23,2

50–59

25,8

25,2

60–69

26,6

27,3
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-

-

-

-

valamint nagyobb mortalitást is magukba

-

fontosak: habár az extrémen öreg populáció
tebb országokban.

Az időskori alultápláltság és
sarcopenia patogenezise

az alultápláltság kialakulásának kedveznek. A
a 1000 kcal-nál kevesebbet fogyaszt naponta,

-

-

csökken, de ennél gyorsabban esik a kalótek fogyatkozásával évtizedenként átlagosan
2

alultáplált. Kimutatták, hogy a kórosan sonagyobb a halálozás kockázata, mint a mérsé-

-

-

az is, hogy az

ami a leghosz-

-
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giafelvételt. A tremor vagy más, az éttás csökkenésének hátterében leggyakrabban
ti megbetegedések, ischaemiás zavarok és következményeik állnak. A testtömeg szempont-

-

étvágytalansága kapcsán olyan szemkevesebb élelmiszerkalóriát fogyasztanak na-

-

1. Lehetnek

pl. szegénység,
-

ket váltsák ki, vagy élelmiszereket vásá2. A
koribbak: depriváció, bánat, gyász,
depresszió, demencia. Depressziós, elaggott betegek „az élet elviselhetetlen

által okozott kellemetlenség stb.
is gyakran állsek, tumorok, a gasztrointesztinális rendgastroduodenalis ulcus, malabsorptiók,
dokrin rendellenességek, neuropszichiátBizonyos gyógyszerek testsúlycsökkenést

-

sával kell kezelni. A dementálódott be-

használnak fel.
is, pl. im-

lésével gyakrabban és gyorsabban vezetnek valódi cachexiához.

napi 100 kcal-val csökkentheti az ener-
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egyensúly zavarait középkorúakban éppúgy,
az
Kialakulásában
szerepe lehet a csökkent aktivitás miatt
het a táplálék hedonikus értékének

circumvallata száma kb. 100, szemben
nos élvezeti érték kiváltásához, illetve
-

az energiaegyensúly szabályozásának
: az

rogén-monoxid elégtelensége miatt csökken
a gyomor fundusának étel által kiváltott adapben nagyon hasonlóak, de emberben nehezen
mények arra engednek következtetni, hogy
a mediátorok hatásainak változása nem csugyorsulnak, tartós kalóriarestrikció esetén vi-

kásosnál magasabb kalóriatartalmú dié-

A tápláltsági állapot felmérése
-

A tápláltsági állapot felmérése az átfogó
geriátriai gondozás szerves részét képezi.
-

-

-

nagyon nehezen és csak céltudatosan
A szabályozórendszer egyes komponensei
-

ban csekély a diagnosztikai értéke.
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élettartam
daganat
autoimmun betegség
oxidatív stressz
pozitív
hatások

Regulált diéta
kalória

negatív
hatások
energia
hiány

energia
többlet

parenchymasejtek száma
funkcióvesztés
éhezés
halál

élettartam
daganat
autoimmun betegség
oxidatív stressz

9.13. ábra Az elégtelentől a túlzott mértékűig terjedő kalória-bevitel hatásspektruma fordított U
alakú görbével írható le, amelyben a szélsőségek negatív, míg a normál (regulált) diéta pozitív vagy
hormetikus élettani hatásokkal bírnak (kedvező, adaptív biológiai válasz mérsékelt erősségű stresszhatásokra).

rum albumin-, hemoglobin- és koleszterinszint utal a tápláltsági állapotra. Hospitalizált,

Táplálékbeviteli szükségletek
fiziológiás és kóros állapotokban
Mind az elégtelen, mind a túlzott kalória-be-

-

egy

széles-

Az alacsony hemoglobinszint a táplálkozási hiányállapotokkal kapcsolatos anaemiáról

élettartamot. Mérsékelt kalóriarestrikció
optimálisra csökkenti az anyagcserét és
a szabadgyök-termelést, és növeli az élettar-

mérésére a fentieken túl a depresszió, vala-

itt lakók hosszabb élettartamát. Itt 40-szer
bárhol Japánban. Ember esetében azonban
-
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kor az energia-bevitelnek a 2000 kcal-t is meg
kell haladnia. Az étkezésnél elfogyasztott fo-

hetséges veszélyek mérlegelésével kell kivá-

A szénhidrát-anyagcsere is megváltozik
-

vitás hiánya, minden bizonnyal a legcélsze-

-

-

-

-

mozgásképtelen betegekben székrekedést
okozhat.
Annak ellenére, hogy az izomtömeg csök-

mert az esetek zömében a táplálkozás megfehérjebeviteli szükséglet
-

kozással a krónikus betegségek kialakulásá-

talható elhúzódó sebgyógyulásban, felfekvések kialakulásában.
Hatvan év felett fontos a túlsúlyos be-

mortalitási kockázata csökkenne, ha a betegek
kalória-kiegészítést –
szint esetén szondatáplálással. A kalória-be-

tenövelését

-

pedig az aktuális testtömegre kell számolni:

kor felett a magasabb koleszterin-triglicerid

proteinben és energiában gazdag étrendet kell
-

sovány betegek esetében a szigorú étrendbeli
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9.2. táblázat Fontosabb vitaminok napi szükséglete időskorban és a hiányállapot klinikai
megjelenése

Vitamin

Napi szükséglet
(nő–férfi)

A-vitaminhiány klinikai megjelenése

A-vitamin (retinol)

600–700 μg/nap

Polyneuropathia, cardiomyopathia, follicularis
hyperkeratosis, xerophtalmia

B1-vitamin (thiamin)

0,8–0,9 mg/nap

Encephalopathia (Wernicke-Korsakoff-szindróma), polyneuropathia

B2-vitamin (riboflavin)

1,1–1,4 mg/nap

Cheilosis, glossitis, stomatitis angularis, seborrhoeás dermatitis

B6-vitamin (pyrodixin)

1,2–1,4 mg/nap

Perifériás neuropathia, sideroblastos anaemia,
dermatitis

B12-vitamin
(cyanocobalamin )

1,5 μg/nap

Demencia, megalobastos anaemia, incontinentia, orthostaticus hypotonia, funicularis myelosis (vibrációs érzések)

Folsav

200 μg/nap

Macrocytaer anaemia

C-vitamin (aszkorbinsav)

40 mg/nap

Elhúzódó sebgyógyulás, decubitus, scorbut,
perifollicularis petechiák, durva szőrzet, lap
szerinti haemorrhagiák

Niacin

12–16 mg/nap

Delírium, demencia, neuropathia, dermatitis,
hasmenés, stomatitis angularis, glossitis,
cheilosis, pellagra

D-vitamin (cholecalciferol)

10 μg/nap

Törékeny csontok, proximális myopathia

-

-

tésének haszna már kétséges.
vitamin-, ásványianyag- és nyomelem-bevitele messze alatta
-

képek, gyógyszeres kezelés következtében,
is. Az átlagos
bevitel vagy 30 ml/ttkg
határozható meg. Infekciók, lázas állapotok,

és az alapanyagcsere, az exsiccosis igen
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magasabb szérum
Na+
telre utal: ilyen szérum Na mellett a hospidig megoldott. Folyadékpótlás esetén azonfolyadék mennyiségét, a testtömeg változápessége miatt folyadékretenció, perifériás
kulhat. Túlzott sóbevitel szintén könnyebben
-

nyabb a Na+-

-

nyabb volt a se-Na

-
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Immobilizáció, fizikai aktivitás,
mozgásszervi zavarok
A fizikai aktivitás jótékony hatásai
-

rakoztató eszközök, a TV, a DVD és a videó,
-

iskolai sportfoglalkozások lezárultával, becs-

diuretikumok alkalmazása esetén, nem ritka,
hogy az itatásukra még gondolnak, a beteg-

-

de a sóvesztés pótlására nem. A sómegvonás,
éves gyermekeken végzett felmérés azt mutatta, hogy a 3 évesek átlagos összes energiatesz”, az addig zavart, bágyadt, étvágytalan,
túl kevés folyadékot fogyasztó, hányingerrel
-

-

Na mellett a bármely okból felvett betegek
mint normotonicitás esetén.
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9 .14. ábra Az autózás mértékének fokozódásával, az inaktív életmód terjedésével megfigyelhető
a túlsúlyos, ill. elhízott emberek arányának növekedése az USA-ban

-

inaktív
egészségi előnyök

közepesen aktív

nagyon aktív

alacsony
magas
fizikai aktivitás szintje

9.15. ábra A fizikai aktivitás és a következményes egészségi előnyök összefüggése epidemiológiai
megfigyelések alapján
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-

horgászat, golf vagy egyéb mérsékelt edzés-

hasonlóan GLUT-4 glukóztranszporter mo-

aktivitás az élettani funkciókra vonatkozóan
a testösszetételt, növeli az izomtömeg mennyi-

növelhetik a használható izomtömeget. Az akalapanyagcserét. Ugyanakkor, az izommunka
ként, nyugalomban inkább a paraszimpatikus

diabetes mellitus kialakulását. A már kialaszint csökkentésében, mérsékli a gyógyszer-

-

ber meleg környezetben védettebb a kardiális
-

szénhidrátokból nyernek energiát, és csak krónikus éhezés során, tartósan mérsékelt, a nor-

csökken a perifériás vaszkuláris ellenállás –
tréning csökkenti a vér viszkozitását, ezzel is
a vérnyomás csökkentése irányában hatva, il-

-

-

a rendszeres sport növeli a csúcs csonttömeget,
-
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csigolyakompressziókat, patológiás töréseket,
kai aktivitás a pszichoszociális stresszhatásokat is mérsékeli. Nincsenek mellékhatásai, és
a nyugtatókkal, alkohollal ellentétben, nem

lását. Ugyanakkor a gyógyszeres stressz- és
szorongáscsökkentéshez nem kapcsolódott
-

-

-

rezisztencia, hipertónia, illetve magas vértri-

Fizikai tréning hatására az elesések kockázata
a kardio- és cerebrovaszkuláris halálozást. Epiolyan kevéssé megfogható központi idegrend-

a normális testsúly megtartása révén, részben

-

súlyos vesebetegek túlélését is, akik hemodiatisztázott.
tás hatásait a pszichés stresszre, illetve ezen
-

a túlélést, illetve csökkentette a depresszió

-

Immobilizációs szindróma – krónikus
ágynyugalom

-
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zas betegségekben a láz a betegségmagatartás
-

A krónikus ágynyugalom azonban inkább
a
Az alsó végtagok
elvesztése, az alsó testfél bénulása gerinc-
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-

betegséghez, rheumatoid arthritishez, reumás
polymyalgiához. Az osteoarthritis a leggyakolátozottságának. Az öregedés során a proteotartalma csökken, a porc kevésbé rugalmassá

-

-

-

-

immobilizációhoz vezethetnek. Az immobili-

A központi és perifériás idegrendszer zamiatti halálozásokban. Komplikációi között
immobilizáció a legfontosabbak. Mint nagy

más betegségek, vagy demencia, depresszió,

-

vitásaira vonatkozó motiváció hiánya gyakran
-

-

-

tivitás, D-vitamin- és proteinhiány, hormonáalkohol, dohányzás és bizonyos gyógyszerek
tömegcsökkenést.

ben ezek ortosztatikus hipotenziót és zavartbilizáció veszélyét.
krónikus ágynyugalom következményei
-
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centrális vénás volumen

földi gravitáció
normál viszonyok

„0” gravitáció
krónikus expozíció

„0” gravitáció
akut expozíció

földi gravitáció
visszatérés után

9.16. ábra Keringési adaptáció krónikus ágynyugalomhoz, ami a 0 gravitációnak felel meg. Először
a vér centralizációja, majd a vérmennyiség csökkenése látható – az utóbbi ortosztatikus testhelyzetben (normális gravitáció esetén) csökkent vénás visszaáramlást okoz

-

és a hidrosztatikus nyomás csökken, a kissé
déséhez és a pulzusszám csökkenéséhez vea renin–angiotenzin–aldoszteron rendszer
aktivitása, fokozódik az atriális nátriuretikus
faktor elválasztása, mérsékelt poliuria alakul

képtelenséghez vezethet. Az izomtömeg csök-

-

térfogata csökken, és a vérnyomást szabályo-

tó meg a kardiovaszkuláris rendszer kapacitá-

testhelyzetben az alacsony vértérfogat nem
-

telenségével. Immobilizáció során csökken
a vörösvértestképzés, az alacsony ventiláció

-

oxigén mennyiségét. A rosszul perfundált,
volumen, az alacsony izomtömeg és izomtó-

ti az önálló étkezés képességét, az alsó végtag

20
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0

–10
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vizelet kalcium változása (mg/nap)

vizelet hidroxi-prolin változása (mg/nap)
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9.17. ábra Kalcium és hidroxi-prolin fokozódó ürítése jelzi a vizeletben krónikus immobilizáció során
a csontok és az izomzat leépülését

csökkenésének irányába hat. Krónikus ágyfokozott kardiovaszkuláris válaszhoz vezet

-

nás trombózis kockázata, és gyakran alakul ki

-

immunrendszer általános gyengesége, illetve
a légutak mucociliáris clearance mechaniz-

Krónikus ágynyugalomban az anyagcsenál. Hideggel és meleggel szemben egyaránt
esetenként következményes székletinkontinenciával.
Nem elhanyagolható az immobilizált beteg
pszichés állapotának hanyatlása sem. Egy kigyorsan vált kedélytelenségbe, depresszióba.

ha csupán néhány napig ágyhoz kötöttek is,
veszélye nagymértékben fokozódik.
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9.18. ábra Decubitus kialakulásának tipikus pontjai immobilizált betegen

ágyhoz kötött betegek között, illetve, ha kb.
egy hétig kerekesszékben kell tartózkodniuk.
tartam alatt izomrost-degenerációt okozhat.
Egy átlagos beteget tekintve, aki egy normál
kórházi ágyon fekszik, a legfontosabb nyo-

keringést, a transzkután oxigénnyomás 0-ra
-

Ez mély, subcutan hólyagok kialakulásához

-

oxigénellátását. A kapilláris és nyirokkeringés
tése révén, a nyomás által kiváltott károsodás

epidermis
dermis
subcutan szövet
izom
csont

9.19. ábra A decubitus progressziója során a bőrfelszín tartós kipirosodását követően egyre mélyebb seb alakul ki a nyomásnak kitett területen, amely végül roncsolja az izmokat, eléri a csontokat
és az ízületeket
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hoz. Immobilizáció, széklet-, vizeletinkontinencia, hipoalbuminaemia és súrlódási stressz

-
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riáterek szerint egyetlen ágyban töltött napot
kéthetes gyakorlatoztatással lehet kompenzálés gondozási programot kell kidolgozni minden hospitalizált, krónikus betegnek, hogy
-

aktivitás- és munkaorientált speciális gyakorhatározva, hogy mi az ideális gyakoriság, in-

speciális gyakorlatok kivitelezésére – nagyok
helt nyomási pontokon fokozná a nyomást,
bevitel életbevágó az immobilizált beteg szöveteinek védelmében.

illetve a napi 10 000 lépés fokozatos elérése
tartására. Amputációk után, illetve mozgásuk-

segédeszközök alkalmazásával, amelyek a geriátriai gyakorlatban rendelkezésre állnak.

Az idősek remobilizációja
aktivitásra, krónikus kóros állapotokban vá-

Összefoglalás
lásához, fokozott vulnerabilitáshoz vezet. Ez

ban, amelyek nagyon fontosak a mindennapi
életben. Fokozatos mobilizáció, rendszeres
-

-

vetkezményes romlása nem egyforma. A getegségek mellett befolyásolható életmódi té-

-
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sarcopenia kialakulásához. A mozgászavarok
esetleges mellékhatásokra és gyógyszer-intervalamint az optimális táplálkozási szokásoktivitásnak.
-

ami mentális és pszichés funkcióinak romlá-

fenntartásának.
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