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Bilo je nekoč...

 Nekoč smo bolnike tehtali, jim merili višino
 In že smo jih opredalčkali po njihovi 

konstituciji na piknike, astenike, atlete...
 Potem so prišli časi, ko je bilo stehtati bolnika 

preveč zapleteno (in nepomembno).
 Kaj pa danes?



  

Ja, kaj pa danes?

 Nekaterim je še 
danes odveč!

 Kdo naj bi to 
opravljal?

 Vsi, ki se spopadajo 
s prakso vedo

− da brez osnovnih 
antropometričnih 
podatkov ne morejo 
delati!

 Določanje trebušne debelosti 
– diabetes

 Določanje ITT – KLO
 BMI – za minimalno oceno 

prehranjenosti.



  

Že pestrost telesnih oblik nam 
daje slutiti na različno sestavo...



  

Pomen ocenjevanja telesne 
sestave

Spremljanje sprememb v telesni sestavi, ki 
nastajajo s staranjem
Določitev potreb po uvajanju prehranske 
podpore – ocena stanja prehranjenosti.
Ocena uspešnosti medicinske in prehranske 
terapije

 Vrednotenje učinka programov za urejanje telesne teže;

 Vrednotenje učinka intenzivne telesne vadbe

 Ocena uspešnosti prehranske podpore



  

Od telesne sestave je odvisno 
preživetje...

 Tako ITM, kakor sestava 
telesa sta kazalnika 
smrtnosti dializnih 
bolnikov. Manjša 
smrtnost je pri bolnikih z 
normalnim ali večjim ITM 
in istočasno višjim % 
puste telesne mase. Pri 
bolnikih z visokim ITM in 
večjim % maščevja je 
smrtnost višja. 
 Beddhu, Pappas, Ramkumar, Samore; 2003

 Obstojajo indici, da je % 
telesnega maščevja ter 
razporeditev le-tega, močan 
vzročni dejavnik za večjo 
smrtnost zaradi kapi in koronarne 
bolezni pri moških srednjih let. 
Debelina kožne gube (na lopatici 
in nadlakti), povezana z 
določitvijo abdominalne oz. 
periferne razporeditve maščevja, 
je povezana z večjo smrtnostjo 
zaradi kapi in to povsem 
neodvisno od debelosti in ITM.

 Tanne, Medaslie, Goldbourt; 
2005 



  

Torej je telesna sestava tudi osnova 
za drugačno prehransko obravnavo!



  

% teže, ki ga zavzemajo 
organi

organ/tkivo fetus novorojenec odrasla oseba
skeletna muskulatura 25 25 40
okostje 22 18 14
srce 0,6 0,5 0,4
pljuča 3,3 1,5 1,4
jetra 4 5 2
ledvica 0,7 1 0,5



  

Telesna sestava - različni nivoji 
multikomponentnega modela

element teža v kg % tel.teže
kisik 43 61
ogljik 16 23
vodik 7 10
dušik 1,8 2,6
kalcij 1 1,4
fosfor 0,58 0,83
žveplo 0,14 0,2
kalij 0,14 0,2
natrij 0,1 0,14
klor 0,1 0,14
magnezij 0,02 0,03



  

Telesna sestava - različni nivoji 
multikomponentnega modela



  

Sestava telesa na 
molekularnem nivoju

Normalno 
težak odrasel 
moški



  

Telesna sestava - različni nivoji 
multikomponentnega modela

 Sestavina količina v kg % telesne mase
ekstracelularna voda 18 26
intracelularna voda 24 34
neesencielne maščobe 12 17
esencielne maščobe 1,5 17
beljakovine 10,6 15
rudnine 3,7 5,3
skupaj 69,8 99,4



  

Telesna sestava - različni nivoji 
multikomponentnega modela

tkivo/organ teža v kg % telesne mase
skeletno mišičje 28 40
podkožno maščevje 7,5 11
črevesno maščevje 5 7,1
intersticijsko maščevje 1 1,4
rumeni kostni mozeg 1,5 2,1
skupaj maščevje 15 21,6
kostno tkivo 5 7,1



  

Telesna sestava - različni nivoji 
multikomponentnega modela



  

Razlike v telesni sestavi



  

Starost povzroča spremembe 
tako v videzu, kakor v sestavi 

telesa!



  

Starostne spremembe v 
telesni sestavi standardno 

težkega moškega

starost v letih mišična masa v kg telesno maščevje v kg
20-29 24 15
40-49 20 19
60-69 17 23
70-79 13 25



  

Odstotek telesne tekočine
glede na starost

v 20 letih v 80 letih
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Odstotek telesne vode 
neprestano spreminja. 
Pomembno za 
razumevanje 
bolezenskih težav.
Če temu dodamo še
izgubo občutka za žejo
je problem optimalne 
hidracije precej večji.
Npr.: diabetes tip 2:
hiperosmolarna koma!



  

Povprečna kostna masa
glede na starost

v 40 letih v 80 letih
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 Kostna masa v/s 
kostna gostota

 Oboje s starostjo 
pada.



  

Telesna sestava v različnih 
življenjskih obdobjih
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Kaj bomo sploh ocenjevali?

 Pusto telesno maso
− Količina vode

 Ekstra celularna voda
 Intracelularna voda

− Teža telesnih celic brez maščevja
− Mišična masa
− Kostno tkivo

 Telesno maščevje
− Odstotek telesnega maščevja
− Razporeditev maščevja ( visceralna maščoba)



  

Definicija debelosti
s pomočjo Indeksa telesne mase

klasifikacija
nedohranjenost < 18.5
normalna hranjenost 19 – 24,9
prekomerna hranjenost 25 – 29,9
debelost I.stopnje 30 – 34,9
debelost II.stopnje 35 – 39,9
debelost III.stopnje <40

ITM (kgm2)



  



  

Maščevje se kopiči na 
različnih mestih



  

Razporeditev telesnega 
maščevja

 Maščoba se pri vsakem človeku različno 
kopiči. 

 Androgeni tip debelosti = trebušna debelost = 
debelost v obliki jabolka, 

− značilno nalaganje maščobe okoli pasu: trebuh je 
izbočen, zadnjice je bolj malo, tudi stegna niso 
pretirano debela

 Ginekoidni tip debelosti = „tradicionalna 
postava“ ali debelost v obliki hruške

− Maščoba se kopiči v podkožju zadnjice, bokov in 
stegen



  

Razporeditev telesnega 
maščevja



  

Trebušna debelost

 Androgena debelost je povezana z večjim 
tveganjem za nastanek srčno žilnih, 
cerebrovaskularnih in metabolnih (diabetes 
TIP 2 in hiperlipidemija) obolenj. 

 Ginekoidna debelost je relativno „zdrava“



  

Določanje trebušne debelosti

obseg pasu moški
manj kakor 90 cm normalen obseg pasu
več kakor 90 cm trebušna debelost
več kakor 102 cm močna trebušna debelost

obseg pasu ženske
manj kakor 76 cm normalen obseg pasu
več kakor 80 cm trebušna debelost
več kakor 88 cm močna trebušna debelost



  

Razmerje pas / boki
 Izmerimo obseg pasu
 Izmerimo obseg bokov
 Izračunamo razmerje po formuli:
 Razmerje PB = obseg pasu v cm / obseg bokov v cm

 Dobimo bolj natančno oceno o razporeditvi 
maščevja

 Rezultat nad 1,0 za moške in nad 0,85 za 
ženske je povezan visokim tveganjem za 
nastanek ishemične srčne bolezni, ICV in 
diabetes TIP 2.



  

Določanje tkivne gostote

 Tkivna gostota = teža / volumen = g/cm3

 Primerjamo gostoto maščobe in gostoto 
puste telesne mase 

 Gostoti mastnega tkiva in puste telesne mase 
se konstantno razlikujeta: 0,900 in 1,100



  

Antropometrija 
 Zbiranje podatkov o telesnih dimenzijah  – 

objektivne meritve živega subjekta
 ATM, TV, različni obsegi

− Zbiranje podatkov o sestavi telesa – bolj ali manj 
subjektivne ocene

− Izračun idealne telesne mase je že ocena
 ATM, TV, določitev osteomuskularne gradnje, starost, spol

− Problem 
 – določitev telesne višine, kadar osebek ne more stati
 – določitev idealne telesne mase ob amputaciji  



  

Antropometrija 

Določanje mišične 
mase

Merjenje debeline 
maščevja



  

Tehnika merjenja kožnih gub

Zasnovana na dvo-
komponentnem modelu 
določanja telesne gostote.
Temelji na meritvah debeline 
podkožnega maščevja 
različnih predelih, s pomočjo 
kaliperja.
Natančnost zelo odvisna od 
izvajalca!
S pomočjo posebnih formul 
ali tabel lahko sklepamo na 
na delež maščevja in puste 
telesne mase.



  

Markerske tehnike z izotopi 

 Predvidevanje:
− Izotop, vnesen v človekovo telo ima enako 

porazdelitev, kakor voda. Testiranje naj bi bilo 
netoksično.

− Meritve temeljijo na odnosu med koncentracijo in 
volumnom distribucije. 

− Meritve vključujejo: vodo, albumine, kalij, kloride, 
natrij in bromide.



  

Bioelektrična impedanca
 Tehnika merjenja 

telesne sestave, ki se 
lahko uporablja povsem 
rutinsko.

 Temelji na razlikah v 
prevodnosti 
posameznega tkiva. 

 Tkiva vsebujejo veliko 
vode in rudnin, zato so 
dobri prevodniki. 
Maščevje, zrak, kostna 
masa pa so slabi 
prevodniki.



  

DEXA – dual energy X-ray 
absorptiometry

 Merimo lahko 
količino puste 
mišične mase, 
maščobnega tkiva in 
kostne mase = 
trikomponentni 
model.

 Poseben detektor 
meri prepustnost 
oz.absorpcijo 
rentgenskih žarkov 
različne jakosti. 



  

Omejenost metod za 
določanje telesne sestave

 Ekonomski dejavnik
 Tehnična zahtevnost
 Natančnost 

 Najcenejše in 
sorazmerno 
tehnično nezahtevne 
so meritve kožnih 
gub.



  

Hvala za potrpežljivost!

 S spoznavanjem sestave telesa lahko 
sklepamo, kaj se dogaja z našim pacientom 
in kako uspešne so naše medicinske in 
prehranske intervencije.

 Lahko sledimo tudi napredovanju in resnosti 
posameznega obolenja.


