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Περίληψη
Η σαρκοπενία αντιπροσωπεύει μια σειρά από αποτελέσματα, 

τα πρωτοπαθή αποτελέσματα της απώλειας της δύναμης και της 
αντοχής των σκελετικών μυών και τα δευτεροπαθή αποτελέσμα-
τα που περιλαμβάνουν απώλεια της κινητικότητας και αυξημένο 
κίνδυνο καταγμάτων, δυσκινησίας, ανικανότητας και θνητότητας.. 
Υπάρχουν κενά στους ορισμούς της σαρκοπενίας και της ευπάθειας 
και οι γνώσεις μας προέρχονται από τα κλινικά αποτελέσματα. Το 
μεγαλύτερο μέρος των αλλαγών που συμβαίνουν στο μυϊκό ιστό 
με το πέρασμα της ηλικίας και οδηγούν σε αυτά τα αποτελέσματα 
προκύπτουν από πολλαπλές διαδικασίες που συμβαίνουν σε κυτ-
ταρικό επίπεδο. Αλλαγές στο ορμονικό και κυτταρικό περιβάλλον 
έχουν σαν αποτέλεσμα ανεπάρκεια στη σύνθεση πρωτεϊνών και 
αυξημένη αποδόμηση τους. Ευτυχώς, παρά το μεγάλο εύρος των 
επιβλαβών αλλαγών που σχετίζονται με την ηλικία υπάρχουν πολ-
λά υποσχόμενες παρεμβάσεις. Πολλαπλές μελέτες έχουν δείξει ότι 
οι ασκήσεις ενδυνάμωσης μεταξύ των ηλικιωμένων και των δύο 
φύλων μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα ουσιαστικές βελτιώσεις 
στη μυϊκή δύναμη και στη συνολική λειτουργική κατάσταση όπου 
οι αυξήσεις των δεικτών της μυϊκής δύναμης μπορεί να φθάσουν 
από 50-100%. Για άτομα που δεν μπορούν να ανεχτούν ή είναι 
απρόθυμα να μπουν σε πρόγραμμα ασκήσεων, φαρμακολογικές 
παρεμβάσεις με αυξητική ορμόνη ή ινσουλινο-εξαρτώμενο αυξη-
τικό παράγοντα -1 είναι υπό διερεύνηση. Αυτό έχει ανάμικτα απο-
τελέσματα, ενώ νεότερες θεραπείες με συστολή της μυοστατίνης 
και τους εκλεκτικούς τροποποιητές των ανδρογονικών υποδοχέων 
είναι στα πρώιμα στάδια της έρευνας.
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Abstract
The aging process is associated with loss of muscle mass 

and strength and decline in physical functioning. The term 
sarcopenia is primarily defined as low level of muscle mass 
resulting from age-related muscle loss, but its definition is often 
broadened to include the underlying cellular processes involved 
in skeletal muscle loss as well as their clinical manifestations. 
With aging, multiple processes occurring within muscle tissue, 
such as denervation, changes in the hormonal and inflammatory 
environment, mitochondrial dysfunction and changes in the 
expression of regulatory factors affecting the fate of satellite 
cells, combine to produce losses in the bulk properties of muscle 
tissue such as muscle mass and strength. Among the elderly, 
these changes may eventually result in loss of morbidity and 
independence and increased risk of injury. Multiple studies have 
shown that resistive exercise among the elderly of both genders 
can result in substantial improvements in muscle strength and 
in overall functional status, where increases in muscle strength 
indices can exceed 50-100%. For subjects who cannot tolerate or 
are unwilling to undertake exercise, pharmacologic interventions, 
such as growth hormone (GH) or insulin-like growth factor -1 
(IGF-1) interventions are under investigation. These have had 
mixed results and newer approaches, such as myostatin inhibition 
and selective androgen receptor modulators, are also in the early 
stages of investigation.
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Ένα υγιές μυοσκελετικό σύστημα είναι ζωτικής 
σημασίας . Με το πέρασμα των χρόνων οι ιατρι-
κές και φαρμακευτικές κοινότητες εστίασαν περισ-
σότερο στα οστά και στις αρθρώσεις και λιγότερο 
στους μύες. Όμως η μείωση στη μάζα των σκελε-
τικών μυών είναι μια καθολική συνέπεια της γή-
ρανσης με ένα ευρύ φάσμα λειτουργικών και με-
ταβολικών συνεπειών. Οι σκελετικοί μύες επιδρούν 
σε έναν αριθμό ζωτικών διαδικασιών που συχνά 
δεν εκτιμώνται καλά (Wolfe RR, 2006). Ξεκάθαρα, 
οι σκελετικοί μύες είναι υπεύθυνοι για την κίνηση 
και η απώλεια της μυϊκής μάζας και της ποιότητας 
έχει σαν επακόλουθο αδυναμία και μειωμένη κινη-
τικότητα. Όμως οι σκελετικοί μύες επιτελούν και 
άλλες σημαντικές λειτουργίες. Είναι η μεγαλύτερη 
εφεδρεία πρωτεϊνών στο ανθρώπινο σώμα και σε 
περιόδους στρες, υποσιτισμού ή λιμοκτονίας εξα-
σφαλίζουν μια συνεχή προμήθεια αμινοξέων για να 
διατηρήσουν το ρυθμό της πρωτεϊνικής σύνθεσης 
σε άλλους ζωτικούς ιστούς. Οι σκελετικοί μύες εί-
ναι η κύρια περιοχή διάθεσης γλυκόζης και η ελατ-
τωμένη μυϊκή μάζα παίζει ρόλο στην ανεπάρκεια 
του μεταβολισμού της γλυκόζης σε ασθενείς με 
ανθεκτικότητα στην ινσουλίνη και σακχαρώδη δια-
βήτη τύπου ΙΙ. Επιπρόσθετα, οι σκελετικοί μύες εί-
ναι ο κύριος καταναλωτής ενέργειας και συνεισφέ-
ρει στο βασικό μεταβολικό ρυθμό στο ανθρώπινο 
σώμα ενώ η μυϊκή απώλεια είναι η κύρια αιτία του 
μειωμένου μεταβολικού ρυθμού που σχετίζεται με 
την ηλικία και τις μειωμένες ενεργειακές ανάγκες 
(Tzankoff SP and Norris AH ,1978). Αυτή η απώ-
λεια της μυϊκής μάζας των σκελετικών μυών που 
σχετίζεται με την ηλικία, η μειωμένη λειτουργικό-
τητα και ποιότητα ορίζεται σαν σαρκοπενία (Butler 
RN, 1993, Evans W, 1995, Evans WJ and Campbell 
WW, 1993, Cruz-Jentoft et al, 2010).

Ένας λειτουργικός ορισμός της έκπτωσης του 
μυοσκελετικού σε ηλικιωμένους ασθενείς, ο οποί-
ος ενσωματώσει ειδικά και σχετικά μέτρα αποτε-
λέσματος, είναι αναγκαίος για να επιτρέψει ανά-
πτυξη παρεμβάσεων για πρόληψη ή θεραπεία. 
Αρκετοί ορισμοί της σαρκοπενίας και της φυσικής 
ευπάθειας έχουν προταθεί (Melton LJ 3rd et al, 
2000, Muscaritoli M et al, 2010).Ο Baumgartner 
και οι συν. όρισαν τη σαρκοπενία ως έλλειψη στη 
μυϊκή μάζα (Baumgartner et al, 1998). H Ευρω-
παϊκή Ομάδα Εργασίας στη Σαρκοπενία των Ηλι-
κιωμένων Ασθενών (European Working Group on 

Sarcopenia In Older People- EWSGOP) την ορίζει 
σαν ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από επιδει-
νούμενη και γενικευμένη απώλεια της μυϊκής μά-
ζας και δύναμης των σκελετικών μυών με αυξη-
μένο κίνδυνο παρενεργειών (Cruz-Jentoft AJ et al, 
2010). H Διεθνής Επικρατούσα Σύσκεψη της Ομά-
δας Εργασίας για τη Σαρκοπενία (the International 
Sarcopenia Consensus Conference Working Group 
- ISCCWG) την ορίζει σαν απώλεια της σκελετικής 
μάζας και λειτουργικότητας που σχετίζεται με την 
ηλικία (Fielding RA et al, 2011).

Οι αρχικές περιγραφές της σαρκοπενίας σαν 
απώλεια της σκελετικής μυϊκής μάζας με το πέρα-
σμα της ηλικίας θεώρησαν ότι η σαρκοπενία μπο-
ρούσε να προβλέψει ένα μελλοντικό αποτέλεσμα , 
όπως τον κίνδυνο της ανεπάρκειας στην κινητικό-
τητα, των πτώσεων, της νοσηλείας στο νοσοκομείο 
ή της θνητότητας. Όπως η οστεοπενία προβλέπει 
τον κίνδυνο οστεοπορωτικού κατάγματος, σκέφτη-
καν ότι και η σαρκοπενία θα μπορούσε να είναι 
ένας ισχυρός προγνωστικός παράγοντας κινδύνου. 
Πράγματι, πολλοί έχουν ορίσει ένα «σαρκοπενι-
κό» άτομο χρησιμοποιώντας κριτήρια που προη-
γουμένως είχαν χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση 
της οστεοπόρωσης ή δύο σταθερές αποκλίσεις 
μικρότερες σε σχέση με τα άτομα νεαρής ηλικίας 
(Baumgartner RN et al, 1998, Baumgartner RN, 
2000, Castillo EM et al, 2003). Όμως μια επικρα-
τούσα άποψη μεταξύ των επιστημόνων είναι ότι η 
σαρκοπενία δεν αναγνωρίζεται μόνο στη βάση της 
μυϊκής μάζας αλλά και σε μια διάσταση που έχει 
σχέση με τη λειτουργική ικανότητα (Cruz-Jentoft 
AJ et al, 2010). Ο όρος της σαρκοπενίας επινοήθη-
κε από τον Rosenberg ο οποίος τη χρησιμοποίησε 
για να περιγράψει την απώλεια των σκελετικών 
μυών, από τις ελληνικές ρίζες sarx (flesh=σάρκα) 
και penia (loss=απώλεια) (Rosenberg, 2011). Αν 
και ο όρος κλινικά εφαρμόζεται για να περιγράψει 
την απώλεια της μυϊκής μάζας, συχνά χρησιμοποι-
είται για να δηλώσει μια σειρά από κυτταρικές δι-
εργασίες (εκφύλιση, μιτοχονδριακή δυσλειτουργία, 
φλεγμονώδεις και ορμονικές αλλαγές) και μια σει-
ρά από αποτελέσματα όπως μειωμένη μυϊκή δύ-
ναμη, μειωμένη κινητικότητα και λειτουργικότητα, 
αυξημένη κόπωση, αυξημένο κίνδυνος μεταβολι-
κών ανωμαλιών, αυξημένος κίνδυνος πτώσεων και 
σκελετικών καταγμάτων (Lang T et al, 2010).

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα για τις κλινικές και οι-
κονομικές συνέπειες της Οστεοπόρωσης και της 
Οστεοαρθρίτιδας δημιούργησε μια ομάδα εργασί-
ας για τη σαρκοπενία και την ευπάθεια γιατί υπήρ-
ξε μια ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα σε αυτές τις κα-
ταστάσεις με τα σκελετικά νοσήματα στα οποία η 
ευρωπαϊκή κοινότητα επικεντρώνεται ( Cooper C 
et al, 2012).

2. ΟΡΙΣΜΟΙ
Η βιολογική γήρανση μπορεί να οριστεί ως εκ-

φυλιστικές αλλαγές που συμβαίνουν στην περίοδο 
της ζωής μετά την ωριμότητα και συσχετίζονται 
με αυξημένο κίνδυνο νοσηρότητας, λειτουργικής 
έκπτωσης, ανικανότητας και θανάτου (Maroso EJ, 
1995). Υπάρχουν πολλές θεωρίες σε σχέση με το 
γιατί τα άτομα γηράσκουν, που μπορεί να κατηγο-
ριοποιηθούν σε γενετικά αίτια, τυχαία γεγονότα ή 
τροποποιήσεις στο γενετικό υλικό. Πάντως η διαδι-
κασία της εκφύλισης δεν καθορίζεται μόνο από την 
ηλικία, καθώς ηλικιωμένα άτομα που δεν ασθενούν 
παρουσιάζουν μια ετερογένεια σε διάφορα επίπε-
δα ανεπάρκειας (Rowe JW and Kahn RL, 1987). 
Επιπρόσθετα, όλες οι εκφυλιστικές διαδικασίες δε 
σχετίζονται άμεσα με την ηλικία, αν και υπάρχει κά-
ποια συσχέτιση ανάμεσα στις αλλαγές που σχετί-
ζονται με την ηλικία σε διάφορα συστήματα (Aihie 
Sayer A et al, 1999).

Η σαρκοπενία έχει την προέλευση της από την 
απώλεια της μυϊκής μάζας. Έχουν όμως προταθεί 
αρκετοί κλινικοί ορισμοί της σαρκοπενίας σε ηλικι-
ωμένους ασθενείς.

Η ευπάθεια είναι μη πολυσυστηματική ανεπάρ-
κεια με αυξημένη ευαισθησία στους στρεσσογόνους 
παράγοντες και περιγράφει άτομα που διατρέχουν 
αυξημένο κίνδυνο για ανεπιθύμητα αποτελέσμα-
τα όσον αφορά την υγεία τους (Abelian van Kan 
, 2011). Η ευπάθεια είναι διασυνδεόμενη αλλά όχι 
συνώνυμη με τη συννοσηρότητα και την ανικανό-
τητα (Fried LP et al, 2001, Wong CH et al, 2010). 
Οι Rockwood και Mitnitski περιγράφουν την ευπά-
θεια σαν μια συσσώρευση ελλειμμάτων (Rockwood 
K and Mitnitski A, 2007) ενώ ο Fried και οι συν 
σαν ένα ιατρικό σύνδρομο (Fried LP et al, 2001). 
O φαινότυπος της φυσικής ευπάθειας του Fried 
σκιαγραφεί σαρκοπενικούς ηλικιωμένους ασθε-
νείς καθώς τα κριτήρια συσχετίζονται άμεσα με 
τη σαρκοπενία. Η ευπάθεια και η σαρκοπενία συ-

σχετίζονται αλλά είναι διαφορετικές μεταξύ τους 
και σχετίζονται με τη γήρανση του μυοσκελετικού 
συστήματος. Η πτωχή λειτουργική ικανότητα, το 
σήμα κατατεθέν της ευπάθειας, προκύπτει από ένα 
μεγάλο αριθμό αιτιών που δε συσχετίζονται όλες 
με τη μάζα ή τη λειτουργικότητα των σκελετικών 
μυών. Η ευπάθεια μαζί με τη χαμηλή μυϊκή μάζα και 
την πτωχή μυϊκή ποιότητα παρέχουν στον κλινικό 
γιατρό ένα δυνητικό θεραπευτικό στόχο.

3.ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Η σαρκοπενία είναι συχνή στους ηλικιωμένους 

και η επικράτησή της αυξάνει με το πέρασμα της 
ηλικίας. Σε μια μελέτη ηλικιωμένων ασθενών που 
κατοικούν στην κοινότητα, η επικράτηση της σαρ-
κοπενίας ήταν 10% για τις ηλικίες 60-70 ετών και 
γύρω στο 30% για τους ηλικιωμένους>80 ετών 
(Morley JE, 2008). Όμως είναι δύσκολο να προσ-
διορίσει κανείς αξιόπιστες τιμές, καθώς ένα πα-
γκόσμιος λειτουργικός ορισμός της σαρκοπενίας, 
εφαρμόσιμος σε διάφορες φυλές και εθνικότητες 
κατά γενική ομολογία λείπει, έχοντας σαν αποτέλε-
σμα αποκλίσεις που εξαρτώνται από τον ορισμό και 
τη μέθοδο αξιολόγησης που έχει επιλεγεί (8-40% 
των ατόμων ηλικίας>60 πάσχουν από σαρκοπενία) 
(Abelian van Kan G, 2009).

Διάφορες μετρήσεις της λειτουργικότητας των 
μυών, συμπεριλαμβανομένου την ταχύτητα βάδι-
σης και τη δύναμη σύλληψης είναι προγνωστικοί 
παράγοντες της θνητότητας (Cooper R et al, 2010, 
Studenski S et al, 2011). Η ταχύτητα βάδισης είναι 
ένας σύμφωνος παράγοντας κινδύνου για ανεπι-
θύμητα αποτελέσματα όπως η ανικανότητα, η γνω-
στική ανεπάρκεια, η ιδρυματοποίηση και οι πτώσεις 
(Abelian van Kan G et al, 2009). Η μειωμένη μυϊκή 
δύναμη συσχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με υψηλά 
επίπεδα σακχάρου αίματος (Sayer AA et al, 2005), 
με μειωμένη ποιότητα ζωής όσον αφορά την υγεία 
(Sayer AA et al, 2006) και μεγαλύτερο χρόνο πα-
ραμονής στο νοσοκομείο (Kerr A et al, 2006). Η 
λειτουργία και η δύναμη των μυών επηρεάζεται 
από την ποσότητα του λίπους που διηθείται μέσα 
στον μυ (Visser M et al, 2002).

Οι περιβαλλοντικές επιρροές στη μυϊκή μάζα 
και λειτουργία μπορούν να ενεργήσουν κατά τη 
διάρκεια της ενήλικης ζωής και της ανάπτυξης. Οι 
περιβαλλοντικοί παράγοντες στην ενήλικο ζωής 
περιλαμβάνουν τη διατροφή και την άσκηση. Χα-
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μηλή διαιτητική πρόσληψη πρωτεΐνης συσχετίζεται 
με ατροφία των σκελετικών μυών (Morais JA et 
al, 2006) και έναν επιταχυνόμενο ρυθμό οστικής 
απώλειας (Hannan MT et al, 2000). Η απώλεια 
της μυϊκής λειτουργία μπορεί να περιοριστεί με την 
άσκηση και έναν δραστήριο τρόπο ζωής που περι-
λαμβάνει περπάτημα (Visser M et al, 2005).

Οι αναπτυξιακοί παράγοντες καθορίζουν το βά-
ρος γέννησης και χαμηλό βάρος γέννησης προδια-
θέτει σε μειωμένη δύναμη σύλληψης στην προχω-
ρημένη ηλικία (Sayer AA et al, 2004, Sayer AA et 
al, 2008). Αυτό υπονοεί ότι οι αναπτυξιακοί παρά-
γοντες έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στη 
λειτουργία των μυών.

Αν και υπάρχει μια ξεκάθαρη αποδεικτική συ-
σχέτιση ανάμεσα στην επηρεασμένη λειτουργία 
των μυών και στα πτωχά αποτελέσματα υγείας, 
υπάρχουν λίγες αποδείξεις ότι βελτιωτικά μέτρα 
αναφορικά με την ταχύτητα βάδισης ή τη δύναμη 
σύλληψης θα οδηγήσουν σε ανάλογες βελτιώσεις 
στα κλινικά αποτελέσματα όπως οι πτώσεις ή η νο-
σηλεία στο νοσοκομείο. Η επιτυχημένη ανάπτυξη 
νέων θεραπευτικών παρεμβάσεων πιθανότατα στο 
τέλος θα αξιώσει εκδήλωση βελτιώσεων αναφορι-
κά με την βελτίωση της εξάρτησης και τα κλινικά 
αποτελέσματα νοσηρότητας και θνητότητας.

4.ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Η οστεοπόρωση είναι μια σκελετική νόσος που 

συσχετίζεται με ανισορροπία ανάμεσα στην οστική 
απορρόφηση και στον οστικό σχηματισμό η οποία 
οδηγεί σε απώλεια της οστικής μάζας και σε επιδεί-
νωση της οστικής μικροαρχιτεκτονικής (Kanis JA et 
al, 2008). Παρομοίως η σαρκοπενία προκύπτει από 
μια δυσανάλογη μείωση στη σύνθεση και αύξηση 
στη διάσπαση των σκελετικών μυϊκών πρωτεϊνών.

Η σαρκοπενία έχει πολλές αιτίες (Bauer JM, 
2008). Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου που 
ενοχοποιούνται είναι η γενετική κληρονομικότητα, 
η διατροφική κατάσταση, η φυσική δραστηριότητα, 
η αρτηριοσκλήρυνση, οι ορμόνες, η αντίσταση στην 
ινσουλίνη και οι προφλεγμονώδεις κυτοκίνες.

Η γήρανση συσχετίζεται όχι μόνο με αλλαγές 
στη μυϊκή μάζα αλλά και στη μυϊκή σύνθεση, στη 
συσταλτικότητα και στις υλικές ιδιότητες των μυών 
όπως και στη λειτουργία των τενόντων (Lang T et 
al,2010).Στον μυ που γηράσκει υπάρχει μια απώ-

λεια κινητικών μονάδων που απονευρώνονται. 
Αυτές οι απονευρωμένες κινητικές μονάδες στρα-
τολογούνται από τις κινητικές μονάδες που επιβι-
ώνουν, γεγονός που τις προσθέτει έναν αυξημένο 
φόρτο εργασίας (Haehling S et al, 2010).

Συνολικά, υπάρχει μια καθαρή μετατροπή των 
γρήγορων μυϊκών ινών τύπου ΙΙ σε αργές μυϊκές 
ίνες τύπου Ι με επακόλουθο απώλεια της μυϊκής 
δύναμης που είναι αναγκαία για τις καθημερινές 
δραστηριότητες όπως το να σηκώνεται κανείς από 
την καρέκλα ή να ανεβαίνει σκαλοπάτια (Lang T et 
al, 2010). Έτσι, με το πέρασμα της ηλικίας έχουμε 
μια σημαντική μείωση της μυϊκής δύναμης. Πράγ-
ματι, σε υγιείς εθελοντές η μέγιστη ταχύτητα ενός 
εργομετρικού κύκλου μειώνεται κατά 18% από την 
3η δεκαετία (20-29 ετών) μέχρι την 6η δεκαετία 
της ζωής (60-69 ετών) (Kostka T, 2005). Ένα άλλο 
20% χάθηκε μεταξύ της 7ης (60-69 ετών) και της 
9ης (80-89 ετών) δεκαετίας της ζωής.

Η απώλεια της μέγιστης κατανάλωσης οξυγόνου 
με την αύξηση της ηλικίας έχει αποδοθεί στη μειωμένη 
μυϊκή μάζα και καρδιακή παροχή.(Lang T et al, 2010).  
O κίνδυνος των πτώσεων και συνεπώς των καταγ-
μάτων είναι στενά συνδεδεμένος με τη μειωμένη 
μυϊκή μάζα. Μετά την προσαρμογή πολλών μετα-
βλητών, μια διπλάσια έως τριπλάσια αύξηση του 
κινδύνου των πτώσεων αναφέρθηκε στους ασθε-
νείς που ήταν στο κάτω τριτημόριο της συλληπτι-
κής ικανότητας του χεριού συγκριτικά με αυτούς 
που ήταν στο ανώτερο τριτημόριο (Wickham C et 
al 1989). Παρομοίως, σε μια άλλη μελέτη μεγάλης 
κλίμακας, που αφορούσε 2100 ηλικιωμένους βρέ-
θηκε ότι η χαμηλή ταχύτητα βάδισης είναι ανεξάρ-
τητος παράγοντας κινδύνου για πτώσεις (Sayer AA 
et al, 2006).

Όλο και μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας 
επιδεικνύει ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα του σω-
ματικού λίπους στη λειτουργική ικανότητα των ηλι-
κιωμένων. Η αυξανόμενη επικράτηση μεγάλων πο-
σοτήτων σωματικού λίπους που συνταιριάζει με τη 
χαμηλή μάζα των σκελετικών μυών έχει αναφερθεί 
σαν σαρκοπενική παχυσαρκία (Zamboni M et al, 
2008) και συσχετίζεται με υψηλό κίνδυνο ανεπαρ-
κούς κινητικότητας σε ηλικιωμένους (Visser M et 
al, 2002, Rolland Y et al, 2009).

Χαμηλού σταδίου φλεγμονή είναι ορατή στη 
σαρκοπενία. Η θεωρία της φλεγμονής που σχετί-
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ζεται με τη γήρανση υποδηλώνει ότι η αύξηση των 
φλεγμονωδών δεικτών ειδικά της ιντερλευκίνης-6 
, ορατή με τη γήρανση οδηγεί στην ασθένεια μόνο 
ατόμων με γονίδια ευπάθειας ή χωρίς γονίδια που 
συσχετίζονται με την ευρωστία και ρωμαλεότητα 
(Franceschi C et al, 2000).

Η φλεγμονή χαμηλού σταδίου είναι ένας ενδε-
χόμενος θεραπευτικός στόχος στη σαρκοπενία και 
η άσκηση μπορεί να είναι μια θεραπευτική προο-
πτική στους ηλικιωμένους (Nicklas BJ and Brinkley 
TE, 2009, Peak J et al, 2010) αν και η αντίδρα-
ση μετριάζεται με υψηλότερα επίπεδα φλεγμονής 
(Bruunsgaard H et al, 2004).

5.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Με βάση τις παραπάνω γνώσεις, δεν αποτελεί

έκπληξη το γεγονός ότι η πιθανότητα να έχει κανείς 
μια φυσική ανικανότητα είναι μεγαλύτερη σε ηλι-
κιωμένους ασθενείς, οι οποίοι παρουσιάζονται να 
έχουν κορυφαία μυϊκή μάζα προσαρμοσμένη ανά-
λογα με το ύψος, 2 σταθερές αποκλίσεις κάτω από 
τη μέση τιμή νεαρών ενήλικων ατόμων συγκριτι-
κά με εκείνους που έχουν φυσιολογική μυϊκή μάζα. 
(Baumgartner RN et al, 1998). Έτσι λοιπόν η δυ-
σκολία να κάνει κανείς μια σωστή διάγνωση σαρκο-
πενίας είναι εύκολα κατανοητή. Αρκετοί ορισμοί και 
διαγνωστικά κριτήρια έχουν προταθεί τα τελευταία 
20 χρόνια, πολλά εκ των οποίων δεν είναι εύκολα 
εφαρμόσιμα στην καθημερινή κλινική πράξη.

Ένας ορισμός που έχει επικρατήσει, πρότεινε πρό-
σφατα ότι για τη διάγνωση της σαρκοπενίας πρέπει 
να πληρούνται 2 κριτήρια: 1/ χαμηλή μυϊκή μάζα και 
2/ χαμηλή ταχύτητα βάδισης (Muscaritoli M et al, 
2010). H φυσιολογική μυϊκή μάζα ορίζεται χρησι-
μοποιώντας δεδομένα που προέρχονται από νεαρά 
άτομα ηλικίας 18-39 ετών και η απαίτηση για τη 
διάγνωση σαρκοπενίας είναι η παρουσία μυϊκής μά-
ζας τουλάχιστον 2 σταθερές αποκλίσεις κάτω από 
τη μέση τιμή του πληθυσμού αναφοράς (Janssen 
I et al, 2002). Αυτή η τιμή φυσιολογικά μπορεί να 
υπολογιστεί αυτόματα με τη μέθοδο DXA 

Μια χαμηλή ταχύτητα βάδισης ορίζεται όταν η 
ταχύτητα βάδισης είναι <0,8m/sec σε ένα τεστ βά-
δισης 4 μέτρων. (Guralnik JM et al, 2000). H Ευ-
ρωπαϊκή Ομάδα για τη Σαρκοπενία Ηλικιωμένων 
ατόμων πρότεινε ότι για τη διάγνωση της σαρκο-
πενίας πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον 2 από 

τα τρία κριτήρια (1) χαμηλή μυϊκή μάζα (2) χαμη-
λή μυϊκή δύναμη και (3) χαμηλή φυσική απόδοση 
(Cruz-Jentoft AJ et al, 2010).

Διάφορες μέθοδοι μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
για να προσδιορίσει κανείς τη σκελετική μυϊκή μάζα. 
Η μέθοδος DXA, η ανθρωπομετρία και η ανάλυση βι-
οηλεκτρικών αντιστάσεων είναι οι συχνότερα χρησι-
μοποιούμενες, έχουν χαμηλό κόστος και είναι εύκολα 
προσβάσιμες ενώ η μαγνητική τομογραφία, η αξονική 
τομογραφία και η έκκριση κρεατινίνης είναι πιο εξει-
δικευμένες μέθοδοι. Η ποσοτική αξονική τομογραφία, 
το υπερηχογράφημα και η ενεργοποίηση νετρονίων 
έχουν χρησιμοποιηθεί σε κάποιες μελέτες (Pahor 
M et al , 2009). Κάθε μέτρηση έχει πλεονεκτήματα 
και περιορισμούς. Η DXA, η ανάλυση βιοηλεκτρικών 
αντιστάσεων, η μαγνητική και η αξονική τομογραφία 
παρέχουν έμμεσες μετρήσεις της μυϊκής μάζας.

Η μοναδική άμεση μέτρηση της μυϊκή μάζας 
διαθέσιμη προς το παρόν είναι η 24ωρη απέκκρι-
ση της κρεατινίνης των ούρων η οποία δεν είναι 
πρακτική παρά μόνο σε ερευνητικό επίπεδο. Μια 
καινούργια άμεση μέτρηση της μυϊκής μάζας- η δι-
άλυση της C14κρεατινίνης εκτιμάται προς το παρόν 
για την αξιοπιστία και την ευκολία της στη χρήση 
(Kreisberg RA et al, 1970).

H δύναμη μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώντας 
τη συλληπτική δύναμη του χεριού που συσχετίζε-
ται με τα πιο σχετικά αποτελέσματα της σαρκοπε-
νίας και της ευπάθειας. Όμως η δύναμη σύλληψης 
του χεριού μπορεί να μη παρέχει μια κατάλληλη 
μέτρηση για αξιολόγηση του κινδύνου της ανεπαρ-
κούς κινητοποίησης. Η φυσική απόδοση μπορεί να 
μετρηθεί χρησιμοποιώντας μια ποικιλία από τεστ: 
ταχύτητα βάδισης (Studenski S et al, 2011), η βρα-
χεία φυσική απόδοση της μπαταρίας (Guralnik JM 
et al, 1995), το τεστ σε μακρύ διάδρομο (Newman 
AB et al, 2006), το τεστ βάδισης 6 λεπτών, το τεστ 
σηκώνομαι και προχωράω “get up and go test” 
και το τεστ ανεβάσματος σκαλοπατιών (Cruz-
Jentoft AJ et al, 2010, Pahor M et al, 2011). Η 
ταχύτητα βάδισης είναι μια γρήγορη , εύκολη και 
αξιόπιστη μέτρηση με αξιόπιστο κατώφλι 1m/s 
και ουσιαστική κλινική αλλαγή 0,1m/s (Perera S 
et al, 2006,Studenski S, 2009). Η θνητότητα ισχυ-
ρά συσχετίζεται με παθολογική ταχύτητα βάδισης 
(Studenski S et al, 2011). To test της βραχείας 
φυσικής απόδοσης της μπαταρίας είναι πιο γενικό, 
παρέχει πληροφορίες για την ισορροπία, τη βάδι-
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ση, τη δύναμη, τη διάρκεια από τρεις απλές καθη-
μερινές δουλειές. Είναι πολύ καλά χαρακτηρισμένο 
και για κάθε σημείο διαφοράς στο σκορ του τεστ, 
υπάρχει μια διαφορά στον κίνδυνο θνητότητας από 
3-5 φορές (Guralnik JM et al, 1995, Perera S et al, 
2006, Studenski S, 2009).

O Pahor και συν (Pahor M et al, 2009) υποστη-
ρίζουν την εκτίμηση της μυϊκής ποιότητας με μέσα 
όπως συνδυασμένη μέτρηση της μυϊκής μάζας με 
τη μέθοδο DXA και εκτίμηση δύναμης σύλληψης 
καθώς οι μέθοδοι είναι έγκυρες, αξιόπιστες, εξειδι-
κευμένες για τους σκελετικούς μύες, είναι προγνω-
στικοί παράγοντες για μελλοντικά γεγονότα ανα-
φορικά με την υγεία, μη επεμβατικές, πρακτικές, 
χαμηλού κόστους και ευρέως προσβάσιμες(Pahor 
M et al, 2009).

To μεγαλύτερο κενό στη γνώση αναφορικά 
με τη σαρκοπενία βρίσκεται στη αξιολόγησή της. 
Δεν υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο της ιδέας ότι η 
βελτίωση σε κάθε αναπληρωματικό δείκτη μπορεί 
να προβλέψει μειωμένο κίνδυνο από ανεπιθύμη-
τα αποτελέσματα (νοσηρότητα/θνητότητα); Δεν 
υπάρχει ποσοτικοποίηση της τιμής σε ασθενείς με 
αυξημένη ταχύτητα βάδισης; Δεν υπάρχουν απο-
δεικτικά στοιχεία εάν η βελτίωση στην ταχύτητα 
βάδισης βελτιώνει τα αποτελέσματα; δεν υπάρχουν 
κατάλληλα τελικά σημεία για μελέτες παρέμβασης 
για να προληφθεί ή να θεραπευτεί η σαρκοπενία; 
Επιπρόσθετα δεν υπάρχει περιγραφή του κλινικού 
αποτελέσματος μιας αλλαγής από προ-σαρκοπενία 
σε σοβαρή σαρκοπενία

6. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
ΣΑΡΚΟΠΕΝΙΑΣ

Η διάγνωση της σαρκοπενίας παραμένει μια σπά-
νια περίπτωση. Η θεραπευτική της αντιμετώπιση εί-
ναι ακόμη πιο απαιτητική. Πολλές διαφορετικές προ-
σεγγίσεις έχουν ακολουθηθεί αλλά η άσκηση και η 
φυσική δραστηριότητα και για την πρόληψη και τη 
θεραπευτική αντιμετώπιση της σαρκοπενίας (Burton 
LA et al, 2010, Lenk K et al, 2010).

Άσκηση

Πολλές μελέτες έχουν τεκμηριώσει ότι η άσκη-
ση παρέχει πλεονεκτήματα που επεκτείνονται σε 
πολλαπλά συστήματα στον ηλικιωμένο πληθυσμό. 
Οι ασκήσεις ενδυνάμωσης μπορεί να χρησιμοποιη-

θούν για να δράσουν ενάντια στην απώλεια μυϊκής 
μάζας που σχετίζεται με την ηλικία αυξάνοντας τον 
αριθμό και τις διατομεακές περιοχές των σκελετι-
κών μυϊκών ινών. Αύξηση 11,4% στις διατομεακές 
περιοχές των σκελετικών μυϊκών ινών στη μεσότη-
τα του μηρού και μεγαλύτερη από 100% στη ροπή 
στρέψης των εκτεινόντων του γόνατος αναφέρθη-
κε από τους Frontera και συν. σε μια στατιστική 
ομάδα ηλικιωμένων ανδρών που είχαν υποβληθεί 
12 εβδομάδες σε ασκήσεις ενδυνάμωσης υψηλής 
έντασης (Frontera WR et al, 1988) ενώ παρόμοιες 
αλλαγές παρατηρήθηκαν σε μια επακόλουθη μελέ-
τη που αφορούσε γυναίκες (Charette et al, 1991). 
Επιπρόσθετα, οι ασκήσεις ενδυνάμωσης έχουν 
πλεονεκτήματα ακόμη και όταν δεν εφαρμόζονται 
συστηματικά. Μια πρόσφατη μελέτη των Henwood 
και Taaffe τεκμηρίωσε το γεγονός ότι οι ασκήσεις 
ενδυνάμωσης μπορεί να παράγουν συνεχείς αυ-
ξήσεις στη στρέψη των εκτεινόντων του γόνατος 
ακόμη και μετά από περιόδους που ακολουθούν 
το σταμάτημα της άσκησης (Henwood TR and 
Taaffe DR, 2008). Τα πλεονεκτήματα των ασκή-
σεων ενδυνάμωσης επεκτείνονται ακόμα και σε 
ευπαθείς πληθυσμούς. Αυξήσεις της τάξεως 3-9% 
στις διατομεακές περιοχές των σκελετικών μυϊκών 
ινών, διπλασιάζουν τη μυϊκή δύναμη και βελτιώ-
νουν τη λειτουργική απόδοση των δεικτών όπως 
έχει αναφερθεί σε πληθυσμούς που νοσηλεύονται 
σε μονάδες αυξημένης νοσηλευτικής φροντίδας 
μετά από περιόδους προοδευτικής εκγύμνασης 
με ασκήσεις ενδυνάμωσης (Fiatarone MA et al, 
1990, Fiatarone MA et al, 1994). Οι ασκήσεις εν-
δυνάμωσης είναι καλά ανεκτές σε ηλικιωμένους 
και έχει αποδειχθεί η αξία τους για την πρόληψη 
των πτώσεων και την απώλεια της κινητικότητας. 
Ο χρόνος και ο εξοπλισμός ο προαπαιτούμενος για 
να αναλάβει κανείς ένα πρόγραμμα ασκήσεων εν-
δυνάμωσης είναι μικρός, με συνεδρίες μισής ώρας, 
δύο φορές την εβδομάδα, χρησιμοποιώντας είτε 
μηχανές άσκησης, είτε το βάρος του σώματος είτε 
ελαστικές λωρίδες. Τελικά οι ασκήσεις ενδυνάμω-
σης έχουν σαν αποτέλεσμα βελτίωση σε ένα ευρύ 
φάσμα κλινικών καταστάσεων , συχνών σε ηλικιω-
μένους, όπως η οστεοπόρωση, η οστεοαρθρίτιδα, 
η καρδιακή νόσος, ο σακχαρώδης διαβήτης και η 
κατάθλιψη.

Διατροφικές παρεμβάσεις

Οι διατροφικές παρεμβάσεις έχουν μια σημα-
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ντική επίδραση. Οι τρέχουσες συστάσεις υποστηρί-
ζουν ότι η πρωτεΐνη θα έπρεπε να καταναλώνεται 
με ρυθμό 0,8g/Kg/ημερησίως και γύρω στο 40% 
των ατόμων ηλικίας >70 ετών πληρούν αυτή την 
ποσότητα.(Houston DK et al, 2008). Επιπρόσθετη 
πρόσληψη θερμίδων 360 θερμίδες ημερησίως μαζί 
με ασκήσεις ενδυνάμωσης έχει βρεθεί ότι αυξάνει 
τη μυϊκή δύναμη των άκρων σε νοσηλευόμενους 
σε μονάδες εξειδικευμένης νοσηλευτικής φροντί-
δας μετά από 10 εβδομάδες. Παρόμοια αποτελέ-
σματα έχουν περιγραφεί σε καχεκτικούς ασθενείς. 
(Rozentryt P et al , 2010). Προσθήκη ουσιαστικών 
αμινοξέων έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τη δύναμη 
σύλληψης του χεριού και την απόσταση βάδισης 
για 6 λεπτά σε ηλικιωμένα άτομα μετά από 3 μήνες 
(Scognamiglio R et al, 2005).

Ορμονική υποκατάσταση

Σε ηλικιωμένους ασθενείς οι επιδημιολογικές 
μελέτες υποστηρίζουν μια συσχέτιση ανάμεσα σε 
μειώσεις στα επίπεδα της τεστοστερόνης με την 
ηλικία και σε απώλεια μυϊκής δύναμης και λειτουρ-
γικής κατάστασης (Morley JE et al, 2005). Η εμμη-
νόπαυση και η μείωση των οιστρογόνων στις γυ-
ναίκες έχει μια επίδραση στη μυϊκή δύναμη επειδή 
τα οιστρογόνα μετατρέπονται σε τεστοστερόνη η 
οποία έχει μια αναβολική δράση στη σύνθεση μυ-
ϊκών πρωτεϊνών. Επιπλέον, οι ορμόνες του φύλου 
καταστέλλουν τις φλεγμονώδεις κυτοκίνες οι οποί-
ες ασκούν καταβολικά αποτελέσματα στους μύες. 
Έτσι η ορμονική υποκατάσταση έχει πάρει αισθητό 
ενδιαφέρον σαν θεραπεία για τη σαρκοπενία. Σε 
γυναίκες, μελέτες με θεραπεία υποκατάστασης με 
οιστρογόνα και τεστοστερόνη έχουν αποτύχει να 
αποδώσουν σημαντικές αυξήσεις στη μυϊκή δύνα-
μη.(Borst SE, 2004). Μελέτες με θεραπεία υπο-
κατάστασης με τεστοστερόνη στους άνδρες είχε 
ανάμικτα αποτελέσματα που εξαρτώνται από την 
ηλικία των ατόμων. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει 
ότι η χορήγηση τεστοστερόνης σε υπογοναδικούς 
νέους άνδρες προκάλεσε σημαντικές αυξήσεις στο 
δείκτη μάζα σώματος και στη μυϊκή δύναμη (Wang 
C et al, 2000, Brodsky IG et al, 1996). Οι αυξήσεις 
της δύναμης κυμαίνονται από 20-60% αλλά είναι 
μικρότερες από τις αυξήσεις που προκαλούνται 
από ασκήσεις ενδυνάμωσης. Τα αναβολικά αποτε-
λέσματα της τεστοστερόνης σε ηλικιωμένους υπο-
γοναδικούς άνδρες είναι πιο αδύναμα με τις περισ-
σότερες μελέτες να αναφέρουν ελάχιστες αλλαγές 

στη σύνθεση του σώματος και μη αυξήσεις στη μυ-
ϊκή δύναμη (Borst SE, 2004). Όμως , κάποιες μελέ-
τες έχουν αναφέρει ήπιες βελτιώσεις στη δύναμη 
που κυμαίνονται από 10-25% αλλά δυστυχώς τα 
αρνητικά αποτελέσματα των μελετών είχαν σαν 
αποτέλεσμα έλλειψη ομάδων ελέγχου. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι η τεστοστερόνη όταν χορηγείται σε 
ηλικιωμένους άνδρες σε πολύ χαμηλότερες δόσεις 
σε σχέση με νέους άνδρες λόγω του αυξημένου 
κινδύνου καρκίνου του προστάτη και άλλων παρε-
νεργειών (Borst SE, 2004)

Αισθητό ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί στη δοκι-
μή του αποτελέσματος της αυξητικής ορμόνης στη 
σαρκοπενία. Η αυξητική ορμόνη ασκεί ένα έμμεσο 
αναβολικό αποτέλεσμα στο μυ ερεθίζοντας την πα-
ραγωγή ινσουλινοεξαρτώμενου αυξητικού παράγο-
ντα (IGF-1) στο συκώτι. Τα επίπεδα της αυξητικής 
ορμόνης είναι συστηματικά χαμηλότερα στους ηλι-
κιωμένους και από αυτό υποθέσαμε ότι η αυξητική 
ορμόνη θα ήταν αποτελεσματική στη μάχη κατά 
της μυϊκής απώλειας στους ηλικιωμένους. Όμως οι 
περισσότερες μελέτες έχουν δείξει ότι η θεραπεία 
με αυξητική ορμόνη είναι αναποτελεσματική στους 
ηλικιωμένους και από την πλευρά της μυϊκής μάζας 
και από την πλευρά της μυϊκής δύναμης. Η απο-
τυχία της αυξητικής ορμόνης να αυξήσει τη μυϊκή 
δύναμη στους ηλικιωμένους, έχει οδηγήσει σε άλ-
λες θεραπευτικές προσπελάσεις όπως θεραπεία με 
ορμόνες που προκαλούν απελευθέρωση αυξητικής 
ορμόνης οι οποίες βρέθηκαν να αυξάνουν την πα-
ραγωγή της αυξητικής ορμόνης και να προκαλούν 
και ήπιες αυξήσεις στη μυϊκή δύναμη.(Brodsky IG 
et al, 1996, Fuh VL and Bach MA, 1998). Επιπρό-
σθετα, άλλοι έχουν προτείνει την άμεση χορήγηση 
του ινσουλινο-εξαρτώμενου αυξητικού παράγοντα 
IGF-1. Με το σύμπλοκο του IGF-1 με την αρχική 
κυκλοφορούσα συνδετική πρωτεΐνη IGFBP-3, είναι 
πιθανό να αυξήσουμε σημαντικά τη δόση του IGF-1 
ενώ ταυτόχρονα περιορίζουμε σημαντικά τις παρε-
νέργειες της υπογλυκαιμίας που συμβαίνει μόνο με 
τη χορήγηση του IGF-1.(Giovannini S et al, 2008). 
Ο Boonen και οι συν. ανέφεραν ότι η χορήγηση 
του IGF-1/IGFBP-3 σε ηλικιωμένες γυναίκες με 
πρόσφατο κάταγμα ισχίου ήταν καλά ανεκτή και 
είχε σαν αποτέλεσμα αυξημένη δύναμη σύλληψης 
χεριού (Boonen S et al, 2002)

Νέες φαρμακολογικές προσπελάσεις

Ανάμεσα στις νέες θεραπευτικές προσπελάσεις 
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που εξελίσσονται για τη θεραπευτική αντιμετώπι-
ση των εξασθενημένων μυών είναι η συστολή της 
μυοστατίνης η οποία δρα ενάντια στους μυογε-
νείς ρυθμιστικούς παράγοντες οι οποίοι προάγουν 
τη διαφοροποίηση και τον πολλαπλασιασμό των 
μυοκυττάρων. Σε πειραματικές μελέτες σε ζώα το 
μπλοκάρισμα της μυοστατίνης χρησιμοποιώντας 
πειραματικούς παράγοντες και άλλες θεραπευτικές 
παρεμβάσεις, εμφανίζεται να παράγει αυξήσεις στη 
μυϊκή μάζα και δύναμη σε τρωκτικά πειραματόζωα 
(Bradley L et al, 2008). Μια άλλη θεραπευτική πα-
ρέμβαση περιλαμβάνει τη χορήγηση εκλεκτικών 
τροποποιητών των ανδρογονικών υποδοχέων . 
Αυτοί οι μη στεροειδείς παράγοντες που στοχεύουν 
στους υποδοχείς των ανδρογόνων, που βρίσκονται 
στα σεξουαλικά όργανα, στους σκελετικούς μύες 
και στα οστά αλλά έχουν λιγότερο διεγερτικό απο-
τέλεσμα στον προστάτη και σε άλλα σεξουαλικά 
όργανα καθιστώντας τους υποψήφια φάρμακα για 
τη θεραπεία της ευπάθειας σε ηλικιωμένους. Αυ-
τοί οι παράγοντες βελτιώνουν την οστική μάζα σε 
τρωκτικά και είναι προς το παρόν σε πρώιμες κλι-
νικές μελέτες (Gao W et al, 2005).

Αντοχή σκελετικών μυών και οστών

Η διατήρηση της μυϊκής μάζας και δύναμης είναι 
κριτικής σημασίας για τη διατήρηση της φυσικής 
δραστηριότητας σε ηλικιωμένους και σημαντική για 
τη μείωση των κινδύνων των πτώσεων και των πιο 
σοβαρών συνεπειών τους , που είναι τα σκελετικά 
κατάγματα. Όμως οι μύες ασκούν ισχυρά φορτία 
στο σκελετό και υπάρχει ένα αισθητό ενδιαφέρον 
στη μείωση του καταγματικού κινδύνου με τη χρη-
σιμοποίηση στρατηγικών άσκησης που αυξάνουν ή 
τουλάχιστον προστατεύουν από την απώλεια της 
σκελετικής μάζας και της δύναμης με το πέρασμα 
της ηλικίας (Suominen H, 2006). Αυτή η χρήση των 
στρατηγικών άσκησης που ενδυναμώνει το σκελε-
τό βασίζεται στην προσαρμοστική αντίδραση του 
οστού στα ποικίλα μηχανικά φορτία όπως περιγρά-
φονται από τον Frost ο οποίος πρότεινε μια ομοιο-
στατική διαδικασία διακυβέρνησης της ισορροπίας 
ανάμεσα στην οστική ανακατασκευή, στην κατα-
σκευή και στην αποκατάσταση σαν μια λειτουργία 
διαφορετικών καταπονήσεων που επιβάλλονται 
από τις τροφοδοσίες, όπως οι επιδράσεις και οι 
μυϊκές δυνάμεις. (Frost HM, 1987). Η συσχέτιση 
ανάμεσα στις μυϊκές καταπονήσεις και σε αντιδρά-
σεις του σκελετικού ιστού ποικίλουν ανάλογα με 

τη σκελετική περιοχή, αλλά τα σημεία που πυροδο-
τούν την ανακατασκευή και τις αντιδράσεις κατα-
σκευής και τη συνολική ανταπόκριση των οστικών 
ιστών στα μηχανικά φορτία ρυθμίζονται από το συ-
νολικό ορμονικό περιβάλλον.

Μια σειρά από πειράματα σε ζώα έχουν μελε-
τήσει τις συσχετίσεις ανάμεσα στις μηχανικές κα-
ταπονήσεις και την οστική δύναμη και γεωμετρία 
(Bass SL et al, 2002). Οι μελέτες έχουν επιδείξει 
την ανταποκρισιμότητα του σκελετικού ιστού στις 
δυναμικές αλλαγές των μηχανικών φορτίων και 
έχουν επιδείξει και τη σημασία της χρονικής στιγ-
μής και του μεγέθους των φορτίων που εφαρμόζο-
νται.(Robling AG et al, 2002). Πρόσφατες μελέτες 
έχουν υποδείξει ότι τα μηχανικά φορτία έχουν απο-
τέλεσμα και σε άλλες ιδιότητες των οστών όπως 
αντοχή κόπωσης και δεύτερη στιγμή της αδράνειας 
είναι σημαντικά μεγαλύτερα από τα αποτελέσματα 
στην οστική πυκνότητα και μάζα (Warden SJ et al, 
2005).

Όμως υπάρχουν μελέτες που εξετάζουν το απο-
τέλεσμα του προγράμματος των ασκήσεων στο 
οστούν σε ηλικιωμένους και έχουν υποδείξει μέ-
τρια αποτελέσματα. Μια άριστη αξιολόγηση των 
ποικίλων στρατηγικών άσκησης στην οστική υγεία 
έχει δημοσιευθεί από τους Suominen και του συν 
(Suominen H., 2006). H επίδραση των ασκήσεων 
όπως η βάδιση και η αερόβια άσκηση έχουν ένα 
αισθητό πλεονέκτημα στη συνολική υγεία και ένα 
μικρό αλλά θετικό αποτέλεσμα στην οστική μάζα. 
Από μια αναβολική οπτική γωνία, οι ασκήσεις ενδυ-
νάμωσης φαίνεται να ασκούν πιο επιθυμητά απο-
τελέσματα για ενδεχόμενη βελτίωση της οστικής 
δύναμης. Υψηλής έντασης και μελέτες διαρκείας 
για τις ασκήσεις ενδυνάμωσης έχουν δείξει σημα-
ντικά αποτελέσματα στην οστική πυκνότητα στην 
περιοχή των σπονδύλων και του ισχίου. Οι μελέτες 
γενικά έχουν δείξει ότι η άσκηση πρέπει να συνεχί-
ζεται για να διατηρηθεί το πλεονέκτημα καθώς το 
επιπρόσθετο κέρδος χάνεται σε λίγα χρόνια εάν το 
πρωτόκολλο του προγράμματος δε συνεχιστεί.
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