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Presenter
Presentation Notes
Atlet betyr egentlig sportsutøver og den gamle atleten bedriver altså fysisk aktivitet på et nivå som er hakket over tur og husarbeid.Hvorfor skal vi nå egentlig kunne noe om disse gamle sprekingene – vi ser dem jo aldri!De tilhører elitedivisjonen, mens vi nærmest utelukkende sysler med dem som er skrøpelige og (bokstavelig talt) er truet med nedrykk.Disse populasjonsgruppene befinner seg i hver sin ende av funksjonsskalaen, men hvis vi skal kunne si noe om hva som på sikt gir økt sannsynlighet for å unngå skrøpelighet så er det det samme som å øke sannsynlighet for å være sprek som gammel.
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Disposisjon

1. Hvem?
2. Hva?
3. Hvorfor (kausalitet)?

Konklusjon: Hvorfor det angår oss som helsepersonell!

Presenter
Presentation Notes
HVEM – HVA - HVORFOR
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Hvem blir til gamle atleter?

• Genetikk?
• Tidligere sportsaktiviteter i yngre år. 
• Høy sosioøkonomi (lang utdannelse).
• Menn
• Geografi/kultur?
• Fravær av sykdom?

Presenter
Presentation Notes
Genetikk (som forklaring til hvorfor noen forblir spreke i høy alder) har bl.a. blitt studert i tvillingstudier i Finland og i Danmark. Kan forklare 30-70% av variasjonen mhp effekt av trening. Konklusjonen er at LPA er betydelig assosiert med redusert mortalitet også etter justeringer for genetiske og andre familiære faktorer. 2) Har man bedrevet sport i yngre år så øker sannsynligheten for at man også driver med det som gammel. Men det var ca 25% av de eldre i Birkebeiner aldringsstudien som startet å trene regelmessig etter fylte 40 år. (Det er håp for alle)3) Det er flere studier som vil bekrefte at velutdannede menn er i flertall blant de gamle sportsutøverne. Folkehelsas hjemmesider illustrer dette på en lettfattelig måte.  Der står det også at norske 60-75-åringer mosjonerer like ofte som 40-åringene, og at kvinners aktivitet taper seg mer med alderen enn menns.
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Presenter
Presentation Notes
Geografi/kultur: Her er en oversikt over nord-syd gradienten av fysisk aktivitet i Europa. Portugal ligger dårlig an. Norge er ikke representert her, men i mitt doktorgradsprosjekt basert på Bergensmaterialet fra 1965 (NORGE): 63 % fysisk aktive, 37% inaktive. Rose Anne Kenny sa på EUGMS i Dublin at vi i nord-Europa er både healtier – wealthier and happier enn på sydligere breddegrader – KANSKJE DET SKYLDES AKTIVITETSNIVÅET?Her har de definert fysisk aktivitet  ut fra beskjedne kriterier. Når det gjelder eldre atleter så fins det langt mindre data. Man har hatt problemer med å dokumentere en dose-respons effekt av aktivitet blant eldre – primært fordi et begrenset antall eldre befinner seg i det øvre sjiktet av aktivitet. Dette skal Birkebeiner aldringsstudien bidra til å belyse.
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Hva kjennetegner de spreke eldre?

1. Lavere total-mortalitet
Gulsvik AK, in review 2011. 

2. Mer fordelaktig kroppssammensetning 
Going S et al, Exerc Sport Sci Rev 1995 

Goodpaster BH et al, Scand J Med Sci Sports 1996

3. Signifikant lavere koronar risikoprofil
Williams P, JAGS 1998 og Birkebeiner aldringsstudien.

4. Velvære, mestring, selvtillit, livskvalitet
Birkebeiner aldringsstudien

5. Bedre evne til å transportere og utnytte oksygen
Ogawa T et al, Circulation 1992

Presenter
Presentation Notes
OBSERVASJONS-studier har vist at fysisk aktivitet er ASSOSIERT til blant mye annet: Masse studier – heterogene populasjoner, ulike design, ulik kategorisering av fysisk aktivitet, ulike effektmål og variable konklusjoer.Mindre abdominal fedme, mer muskelmasse, høyere bentetthet3. Lavere BT, økt HR variabilitet, red systemiske inflammasjonsmarkører, bedre insulinfølsomhet, lavere TG og lavere t-kol4. 5. Bedre kondis…….(dette er gammelt nytt derfor gamle referanser)
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Figur Kondisjon (maksimalt oksygenopptak) hos mannlige birkebeinere (øverste kurve, 
målt i 1976 og i 1981) og hos gjennomsnittsmenn 
(Lie H, Erikssen J, Acta Med Scand 1984) 

Presenter
Presentation Notes
Fra 25-30 års alder reduseres maksimalt oksygenopptak med ca 10% per ti-år. Dette kan utsettes betydelig ved regelmessig aerob  trening. Det som er viktig å huske på er at trening er ferskvare – tidligere atleter som slutter taper fort sine fordeler, men på den andre siden kan vi si at det er aldri for sent å starte.Lie H, Erikssen J. Five-year follow-up of ECG aberrations, latent coronary disease and cardiopulmonary fitness in various age groups of Norwegian cross-country skiers. 
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Effekt eller assosiasjon?

Presenter
Presentation Notes
Det finnes jo ikke noe forskning som kan fremskaffe absolutte bevis – all forskning handler om grader av statistisk og biologisk sannsynlighet. Dette igjen avhenger jo litt av hva man leter etter (bilde).Fatalister kan si at sprekingene har som Gude-gitt gave at de har forblitt sykdomsfrie og dermed i stand til å utøve sin sport i høy alder mens andre kan hevde at fysiske aktivitet forbygger sykdom og dermed har bidratt til den gode helsen vi ser hos de spreke eldre.Hvor mange her i salen har tenkt at de burde ha trimmet litt mer og har egentlig ikke noen helsemessige gode grunner til å ha latt være?????????????????? 



Anne K. Gulsvik, Department of Geriatric Medicine, Research  Unit, Oslo University Hospital, Ullevaal

No interest (OR 7.8)!

Presenter
Presentation Notes
(regner med at det blir noen hender i luften av forrige sp.m.) Det er vel rimelig å tro at dette også gjelder mange av de gamle?Av de jeg har studert fra Bergen som var hjemmeboende og 65+ i 1965 og som hadde sluttet å trene i løpet av de siste 5 årene så var det kun 20 % som rapporterte at sykdom var årsaken.
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Trening blant eldre har gunstig 
EFFEKT på :

• Maksimalt oksygenopptak
• Blodtrykk/puls/autonom sirk.ktr.(Okazaki K, J Appl Physiol 2005)

• Kroppssammensetning
• Glucose/lipidprofil
• Angst/depresjon
• Kognitiv funksjon (Colcombe S et al, Psycol Sci 2003, Metaanalyse)

Chodzko-Zajko WJ et al, Med Sci Sports Exerc 2009

Presenter
Presentation Notes
Intervensjonsstudier med fysisk aktivitet har vist raskt innsettende endring i følgende kliniske variabler hos forsøkspersonene.Jeg viser ikke til alle enkeltreferansene her, men Chodzko-Zajko har oppsummert mye i nevnte publikasjon.De ytterst få gruppene som bør unngå fysisk anstrengelse er pasienter med UAP, mistenkt hjerteinfarkt og ukontrollerbare ventrikulære arytmier.
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Take home message
Fysisk aktivitet er trolig det viktigste livsstiltiltaket 

som kan bidra til en best mulig alderdom.

a.k.gulsvik@medisin.uio.no

Presenter
Presentation Notes
Hvorfor angår dette oss som helsepersonell?I en artikkel jeg har skrevet fant vi at ca 20% av overdødelighet blant eldre kan tilskrives hypertensjon og 10% av kan tilskrives inaktivitet. Dette var de viktigste modifiserbare risikofaktorene for død blant eldre i vårt materiale. Røyking var knapt nok relevant. Basert på oppsummeringen i denne presentasjonen vil jeg påstå at jeg har dekning for å hevde at: FYSISK AKTIVITET ER DET VIKTIGSTE LIVSSTILTILTAKET SOM KAN BIDRA TIL EN BEST MULIG ALDERDOM.Som helsepersonell bør vi bidra til å gjøre de eldre oppmerksomme på helsegevinsten av fysisk aktivitet i alle aldre – fortelle dem at dette er ferskvare – at det aldri er for sent. Dette bør trolig prioriteres før veiledning om røykeslutt og diett, og parallellt med medikamentell risikoprofylakse.Noen bilder til slutt av gamle atleter.Email adresse dersom noen ønsker flere referanser eller måtte ha spørsmål etter dette.
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