
W jaki sposób można walczyć z sarkopenią?
Aktywność �zyczna: Powszechnie wiadomo, że wysiłek �zyczny prowadzi 
do poprawy zdrowia �zycznego i psychicznego u osób starszych. Brak 
aktywności �zycznej jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do 
postępu sarkopenii. Aerobowe ćwiczenia �zyczne są niezwykle korzystne, 
angażują duże grupy mięśniowe, a także pozostając w zgodzie z �zjologią 
organizmu, przyspieszają pracę serca. Przykładami takich ćwiczeń są: spacer, 
wchodzenie po schodach, wykonywanie czynności dnia codziennego, które 
prowadzone powinny być przez co najmniej 10 minut 3 razy dziennie. 
Ćwiczenia nakierowane na poprawę siły i równowagi są równie pomocne w 
walce z sarkopenią, np. rozciaganie ramion z użyciem taśmy oporowej, 
rozciąganie ramion z użyciem ciężarków, tai-chi, stanie na jednej nodze.

Dieta: Z uwagi na ograniczenie ilości przyjmowanego pożywienia -o ok. 25% 
pomiedzy 40. rż a 70. rż, osoby starsze znajdują się w grupie ryzyka 
niedoborów żywieniowych.
 Niedożywienie, a w szczególności brak podaży dostatecznej ilości białka, są 

istotnymi czynnikami ryzyka rozwoju sarkopenii. W mięśniach 
zgromadzona jest duża ilość całego białka organizmu, a zatem spożywanie 
odpowiedniej ilości białka jest warunkiem koniecznym do utrzymania 
prawidłowej masy mięśni szkieletowych. Białka złożone są z cząsteczek 
nazywanych aminokwasami, a zatem białko dostarczane z pożywieniem 
jest źródłem aminokwasów, które są potrzebne do produkcji białek 
budulcowych dla mięśni szkieletowych.

 Dostępne są badania, w których wykazano również, ze witamina D i 
antyoksydanty (tj. czynniki, które mogą zapobiec lub opóźnić uszkodzenie 
komórek i tkanek organizmu) są także korzystne w walce z sarkopenią. 
Potrzebne są jednak dalsze badania naukowe, które potwierdzą te 
rezultaty. 

Rysunek 3 • *Przykład 
ćwiczenia, które może być 
wykonywane w domu. Należy 
usiąść prosto z plecami 
odsuniętymi od oparcia krzesła. 
Następnie należy skierować 
ramiona do tyłu i przytrzymać 
się oparcia krzesła. Należy 
rozciągać klatkę piersiową do 
przodu i do góry do momentu 
uczucia napięcia mięśni klatki 
piersiowej. Należy utrzymać 
pozycję przez 10-20 sekund.

*Podziękowania dla Later Life 
Training Ltd za udostępnienie 
rysunków. 

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 

Sarkopenia

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



Słowo „sarkopenia” wywodzi się dwóch z greckich słów: „sarx” (mięso, ciało, w tym 
znaczeniu ciało człowieka) oraz „penia” (utrata, niedostatek), a zatem oznacza w 
języku angielskim -„utratę masy ciała”. Ten termin używany jest do opisu związanej 
z wiekiem utraty mięśni szkieletowych (są to mięśnie spajające kości i stawy) i siły 
mięśniowej. Sarkopenia jest dość powszechna wśród osób starszych, częściej 
występuje u kobiet w porównaniu do mężczyzn będących w tym samym wieku. 
Najczęściej występuje u osób po 80. r.ż. 

Mięśnie szkieletowe zbudowane są z 2 głównych typów 
włókien mięśniowych. Typ pierwszy odpowiedzialny jest 
za utrzymanie pozycji ciała i zabezpieczenie szkieletu 
kostnego, podczas gdy typ drugi włókien mięśniowych 
zaangażowany jest w krótkie i szybkie skurcze mięśni. 
Związana z wiekiem utrata mięśni szkieletowych 
człowieka wynika ze zmniejszenia rozmiarów i liczby 
obu typów włókien, niemniej jednak utrata włókien 
mięśniowych typu drugiego rozpoczyna się wcześniej.

Co to jest sarkopenia?

Co wywołuje sarkopenię?

Rysunek 1 • Strukturalna
mięśnia

Wiele czynników ma wpływ na utratę mięśni szkieletowych. 
Jednym z głównych czynników jest związany z wiekiem spadek 
aktywności �zycznej. Inne czynniki wynikają z postępującego z 
wiekiem uszkodzenia tkanek. Utrata mięśni szkieletowych jest 
jedną z przyczyn spadku siły mięśniowej, odnotowywanego u 
starszych osób. Pomiędzy 20. a 70. r.ż. występuje naturalny 
spadek siły mięśniowej o 20-40%, jednakże do 90. r.ż. spadek ten 
może wzrastać i wynosić nawet ponad 50% (Rysunek 2).

Rysunek 2 • Spadek masy mięśniowej wraz 
z wiekiem. Po stronie lewej- ramię 40- 
letniego mężczyzny, natomiast po stronie 
prawej- ramię 75-letniego mężczyzny

Jakie są konsekwencje sarkopenii?

Czy można zapobiegać sarkopenii?
Regularna aktywność �zyczna i odpowiednie 
odżywianie mogą zmniejszyć ryzyko lub zapobiec 
sarkopenii. Bardzo istotne jest, aby wykrywać i 
rozpoznawać sarkopenię najwcześniej, jak jest to tylko 
możliwe (w najwcześniejszym stadium choroby). 
Wczesna diagnoza, odpowiednie zaangażowanie i 
zaufanie powierzone specjalistom, jak również 
wspólne podejmowanie decyzji, w których 
uczestniczy zarówno pacjent jak i opiekujący się nim 
specjalista, są kluczowe dla skutecznego leczenia.

Poznanych jest wiele niekorzystnych następstw sarkopenii 
u osób starszych: utarta zdolności do wykonywania 
czynności dnia codziennego, utrata niezależności, upadki, 
rozwój zespołu słabości (de�nicja poniżej), niesprawność, 
schorzenia somatyczne, a nawet zwiększone ryzyko 
śmierci. Sarkopenia jest istotnym czynnikiem ryzyka 
rozwoju zespołu słabości. Zespół słabości charakteryzuje się 
zmniejszoną sprawnością ruchową, niesprawnością, 
powtarzającymi się upadkami, którym towarzyszą 
rozmaite i liczne urazy, utratą niezależności, koniecznością 
pobytu w ośrodkach opieki długoterminowej, licznymi 
wizytami w SOR i pobytami szpitalnymi, gorszą jakością 
życia i nieuchronnie zgonem.
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