
Slabośći

Jak możemy leczyć zespół słabości?

 Żywienie: Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, 
rekomenduje się zwiększenie podaży białka oraz 
wyrównanie niedoborów witaminy D. Niemniej jednak, 
sama interwencja dietetyczna nie jest uznawana za 
wystarczającą.

 KIntegracja diety i aktywności �zycznej: Połączenie 
prawidłowego odżywiania oraz ćwiczeń �zycznych jest 
bardziej efektywne w zapobieganiu i leczeniu zespołu 
słabości niż każda z tych interwencji stosowana niezależnie.

*Przykład ćwiczenia, które może być wykonywane w domu. Należy 
10-krotnie usiąść i następnie wstać z krzesła bez pomocy rąk”

*(ilustracje wykorzystane dzięki uprzejmości Later Life Training Ltd).

Dostępne są badania oceniające interwencje lecznicze, zaprojektowane specjalnie z myślą o poprawie 
wyników osiąganych w grupie pacjentów z zespołem słabości.
 Ćwiczenia �zyczne: Za najbardziej efektywny uznawany jest aerobowy trening siły i równowagi. 

Korzyści z ćwiczeń �zycznych odnoszone przez osoby starsze obejmują: poprawę sprawności 
ruchowej i chodu, wzrost samodzielności w zakresie czynności dnia codziennego, zmniejszenie 
częstości upadków, zwiększenie gęstości mineralnej kośćca oraz masy i siły mięśniowej, jak również 
generalnego samopoczucia (lub jakości życia). 
Badania naukowe wykazały, że aktywność �zyczna 
jest korzystna nie tylko dla prawidłowego 
utrzymywania �zjologicznych funkcji życiowych, ale 
także zmniejsza ryzyko rozwoju de�cytów funkcji 
poznawczych u osób starszych.
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Ten materiał rozpowszechniający odzwierciedla jedynie poglądy autora, a niekoniecznie pogląd IMI, EFPIA i Unii Europejskiej. Ani IMI, ani Unia 
Europejska i EFPIA nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych

Więcej informacji: strona internetowa projektu SPRINTT www.mysprintt.eu, strona internetowa IMI www.imi.europa.eu 

Prowadzone badania uzyskały wsparcie wspólnej inicjatywy na Rzecz Leków Innowacyjnych (Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking 
under Grant Agreement n.115621), na którą składają się środki �nansowe z Siódmego Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej (FP7 / 
2007-2013) i wkładu rzeczowego spółek EFPIA



Główne dolegliwości i problemy zgłaszane przez pacjentów z zespołem
słabości obejmują:
 Uczucie osłabienia
 Powolny chód,
 Utrata masy ciała,
 Uczucie zmęczenia,
 Siedzący tryb życia.
Zespół słabości prowadzi często do niesprawności, powtarzających się upadków, 
obniżenia jakości życia, wielokrotnych hospitalizacji, instytucjonalizacji i 
zwiększonego ryzyka zgonu.

Czym jest zespół słabości?

Jakie są objawy zespołu słabości?

Jakie są przyczyny zespołu słabości?
Przyczyny zespołu słabości nie zostały jeszcze w 
pełni poznane i wyjaśnione.
U pacjentów z zespołem słabości obserwuje się 
obniżenie rezerw �zjologicznych z zakresu wielu 
układów (w tym układu nerwowego, 
sercowo-naczyniowego i oddechowego). Istotną 
rolę odrywa starzenie się organizmu, styl życia (w 
tym w szczególności niska aktywność �zyczna i 
niedożywienie) oraz obecne i przebyte 
schorzenia. 
W procesie �zjologicznego starzenia się 
organizmu zauważyć można stopniowe 
pogarszanie funkcjonowania różnorodnych 
układów i narządów. W przebiegu zespołu 
słabości to pogorszenie jest jednak bardziej 
wyraźne i przebiega szybciej. Powszechnie 
wiadomo, że siedzący styl życia przyspiesza 
starzenie, prowadzi do poważnych konsekwencji 
zdrowotnych (np. utrata równowagi, stopniowa 
utrata mięśni, upośledzone funkcjonowanie serca 
i płuc) i psychicznych (np. depresja i pogorszenie 
sprawności mentalnej). Istotną rolę w rozwoju 
zespołu słabości odgrywa niedożywienie- u osób 
starszych niska podaż kaloryczna i białkowa 
utrudnia utrzymanie prawidłowego 
funkcjonowania organizmu. 

Zespół słabości to wynikający ze starzenia, problem 
dotykający osoby w podeszłym wieku. Zespół słabości 
istotnie częściej występuje u starszych osób po 80. roku 
życia, rozpoznawany jest także częściej u starszych kobiet 
niż u starszych mężczyzn. Według najnowszej eksperckiej 
de�nicji zespołu słabości jest to „zmniejszona wytrzymałość 
na czynniki obciążające organizm i stresogenne”. W 
uproszczeniu, zespół słabości zde�niować można jako 
„zmniejszoną zdolność organizmu do przystosowania 
się do czynników stresogennych. ”Zwykle, poza samym 
starzeniem się organizmu, wskazać można wiele 
współwystępujących schorzeń przewlekłych, które 
przyczyniają się do rozwoju zespołu słabości.


