
Mitä voit tehdä lihaskadon estämiseksi?
Liikunta ja lihasvoimaharjoittelu: Tiedetään että liikunta 
kohentaa ikääntyneillä sekä henkistä että fyysistä terveydentilaa.
Liikkumattomuus on tärkein lihaskatoa edistävä tekijä. Kuntoliikunta 
on hyödyllistä. Se harjoittaa rytmisesti suuria lihasryhmiä ja lisää 
sydämen työtä. Esimerkkeinä kävely, portaiden nousu ja kotiaskareet, 
joita pitäisi harrastaa vähintään 10 minuuttia kerrallaan, kolmasti 
päivässä. 
Lihasvoima ja tasapainoharjoittelu on myös  hyödyllistä lihaskadon 
estoa. Esimerkkeinä käsivarsien lihasharjoitukset  kuminauhan tai 
painojen  avulla, tai-chi, ja yhdellä jalalla seisominen.

Ruokavalio: Syöty ruokamäärä vähenee noin 25 % 40 ja 70 
ikävuosien välillä ja tämä altistaa ikääntyneen ravitsemustilan 
heikkenemiselle.
 Vajaaravitsemus, etenkin valkuaisaineiden (proteiinin) vajaus, on 

tärkeä lihaskadolle altistava tekijä. Itse asiassa, lihaksissa on suuri 
osa kehon proteiinista ja riittävä proteiinin saanti on välttämätöntä 
lihaskudoksen ylläpidolle. Proteiini koostuu pienistä molekyyleistä, 
aminohapoista, ja ravinnon proteiinista elimistö saa ne 
aminohapot, joilla lihaksia rakennetaan ja ylläpidetään. 

 Joidenkin tutkimusten mukaan D-vitamiini ja antioksidantit ovat 
myös hyödyllisiä lihaskadon estossa, mutta tästä tarvitaan vielä 
lisätutkimuksia.

Kuva 3 • *Esimekrrki harjoituk-
sesta jota voi tehdä kotona. Istu 
selkä suorana, kaukana 
selkänojasta. Tartu käsin 
selkänojaan mutta pidä 
vartalosi yläosa niin, ettei siinä 
tunnu jännitystä. Pidätä 
asentoa 10-20 sekuntia. t 
tunnutvedä itseäsi sitä kohden 

*Kiitämme Later Life Training 
Ltd:ta kuvien käytöstä

Tämä levitysmateriaali heijastaa vain tekijän näkemyksiä, eikä välttämättä IMI: n, EFPIA: n ja Euroopan unionin käsitystä. Yksikään IMI eikä Euroopan 
unioni ja EFPIA eivät ole vastuussa mistään siinä mahdollisesti olevista tiedoista.

Lisätietoja: SPRINTT-projektin verkkosivusto www.mysprintt.eu, IMI-verkkosivusto www.imi.europa.eu

Sarkopenia

”Näihin tuloksiin johtanut tutkimus on saanut tukea  IMI Joint Undertaking Grant Agreement n:o 115621:lta, jonka varoista saadaan kiittää  EU 
Seventh Framework Programme:n (FP7/2007-2013) ja EFPIAan kuuluvien yritysten antamaa rahoitusta”.
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Termiä käytetään kuvaamaan ikääntyessä tapahtuvaa luita ja niveliä 
liikuttavien luurankolihasten massan vähenemistä. Lihaskato on 
ikääntyneillä  - etenkin yli 80-vuotiailla - varsin yleistä ja sitä esiintyy  
naisilla useammin kuin miehillä

Luurankolihas koostuu kahdentyyppisistä 
säikeistä (1 ja 2). Tyyppi 1 ylläpitää tasapainoa ja 
tukirankaa, kun taas tyyppi 2:ta tarvitaan lyhyisiin 
ja tehokkaisiin lihassupistuksiin. Ikääntymiseen 
liittyvässä lihaskadossa molempien säietyyppien 
koko ja määrä vähenee, joskin tyyppi 2:n kato 
alkaa yleensä varhemmin

Mitä on lihaskato (sarkopenia)?

Mikä aiheuttaa lihaskatoa?

Kuva 1 • Lihaksen rakenne

Monet tekijät vaikuttavat lihaskatoon.  Keskeistä on, että 
ikääntymiseen usein  liittyy fyysisen aktiivisuuden väheneminen. 
Muut tekijät liittyvät ikääntymisen yhteydessä tapahtuviin 
vaurioihin lihaskudoksessa. Lihasmassan väheneminen on yksi syy 
lihasvoiman vähentymiseen vanhoilla ihmisillä. 20 ja 70 ikävuoden 
välillä lihasvoiman luonnollinen vähenemä  on 20-40%, ja 90 
ikävuoteen mennessä vähenemä voi olla yli 50 % (Kuva 2).

Kuva 2 • Lihaskato ikääntyessä. 
Vasemmalla 40-vuotiaan ja oikealla 75 
vuotiaan miehen käsivarren lihaksisto.

Mitkä ovat lihaskadon seuraukset?

Onko lihaskato estettävissä?
Säännöllinen liikunta ja riittävä ravitsemus 
voivat estää tai hidastaa lihaskadon 
kehittymistä. Tilan tunnistaminen ajoissa on 
myös tärkeää. Varhainen lihaskadon 
diagnoosi, yhteiset päämäärät, hoitoon 
sitoutuminen ja luottamus potilaan ja 
terveydenhuollon ammattilaisen välillä ovat 
onnistuneen  hoidon edellytyksiä

Lihaskadosta on ikääntyneille monia haitallisia 
seurauksia: vaikeudet päivittäisten toiminen 
suorittamisessa, omatoimisuuden menetys,  
kaatumisriski  ja gerastenia (haurastumisoireyhtymä, 
ks. edempänä), toiminnanjaveet, huonontunut 
terveydetila ja jopa kuolemanvaaran  lisääntyminen. 
Lihaskato on tärkeä  gerastenian riskitekijä.
Gerastenian seurauksia ovat  liikuntakyvyn 
heikentyminen, toiminnanvajeet, toistuvat kaatumiset 
ja erilaiset vammat, omatoimisuuden menetys, riski 
joutua laitoshoitoon, tarve toistuviin 
päivystyskäynteihin ja sairaalahoitoihin, yleisesti 
huonontunut elämänlaatu ja lopulta kuolemanvaaran 
lisääntyminen
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