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Īsumā

Sarkopēnija ir sindroms, kam raksturīgs progresējošs skeleta muskuļu un spēka zudums [1.]. Sarkopēnija visbiežāk skar
gados vecus cilvēkus, samazinot dzīves kvalitāti un dzīvildzi, kā arī izraisot aprūpes nepieciešamību. Nespējas attīstības
risku mazina atbilstoši profilaktiskie pasākumi, kas ietver regulāras fiziskās aktivitātes, spēka vingrinājumus un pilnvērtīgu,
vecumam atbilstošu uzturu.
Ir zināms, ka novecojot cilvēkam zūd muskuļu masa. Pirmo reizi 1959. gadā pētījumā tika parādīts, jo vecāks cilvēks kļūst, jo
mazāka kļūst tā muskuļu masa, turklāt sievietēm muskuļu masa
zūd vairāk. Ar vecumu samazinās arī muskuļu spēks un darbaspējas [2.]. 1988. gadā zinātnieki sāka detalizētāk analizēt muskuļu
masas zudumu, un Rozenbergs ieteica beidzot problēmu nosaukt
vārdā. Vārds sarkopēnija radies no grieķu valodas vārdiem sarx –
liesa gaļa un penia – zudums. Tas ir ķermeņa liesās masas – galvenokārt muskuļu – zudums [3.].
1994. gadā notika ASV Nacionālā novecošanas institūta 1. simpozijs par sarkopēniju. Tika noteikts, ka sarkopēniju raksturo muskuļu kvalitatīvā sastāvā izmaiņas, muskuļu masas zudums un muskuļu vājums jeb nespēks, kas negatīvi ietekmē pacientu dzīvildzi.
Pacienti dodas pie ārsta un runā par vājumu un nespēku, bet ne
vienmēr tiek izvērtēta sarkopēnijas iespējamība un ieteikti risinājumi tās attīstības ierobežošanai [4.].
Speciāli izveidota Eiropas darba grupa par sarkopēniju gados
veciem cilvēkiem 2010. gadā apstiprināja vienotu sarkopēnijas definīciju un pieeju tās klīniskai diagnosticēšanai.
Atbilstoši Starptautiskajai statistiskajai slimību un veselības problēmu klasifikācijai (SSK-10) Latvijā sarkopēniju klasificē kā
M62.5 – citur neklasificēts muskuļu izdilums un atrofija.

Noteikšanas metodes
Lai noteiktu diagnozi sarkopēnija, ieteikts izmantot divus rādītājus: samazināta muskuļu masa un zemas muskuļu funkcionālās
spējas, ko raksturo zems muskuļu spēks un zemas darbaspējas.
1. tabula

Sarkopēnijas diagnostika zinātniskos pētījumos un
klīnikā [1.]

Sarkopēni- Zinātniskos pētījumos
jas rādītājs

Klīnikas apstākļos

Muskuļu
masa

Datortomogrāfija
Magnētiskā rezonanse
DXA (duālās enerģijas
rentgenstaru absorbciometrija)
Bioelektriskās pretestības metode

Bioelektriskās pretestības
metode
DXA
ĶMI

Muskuļu
spēks

Rokas dinamometrija
Kājas dinamometrija
Spirometrija

Dinamometrija
Spirometrija

Darbaspējas Fiziskās sagatavotības
novērtēšanas testi
Veloergometrija
Testi uz slīdceliņa

58

Piecelšanās un iešanas laika
tests
Iešanas ātruma tests
Kāpšanas pa kāpnēm tests
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1. shēma

Sarkopēnijas skrīnings gados veciem cilvēkiem [1.]
Gados vecs indivīds (> 65 gadi)
Nosaka iešanas ātrumu
> 0,8 m/s

< 0,8 m/s

Nosaka plaukstas muskuļu spēku

Normāls

Zems

Nav sarkopēnijas

Nosaka muskuļu masu

Zema

Normāla

Sarkopēnija

Nav sarkopēnijas

Individuāli jāizvērtē blakus slimības
Var izmantot arī jaunākiem indivīdiem
Diagnozes noteikšanai jānovērtē ķermeņa liesās masas daudzums
un reizē vēl viens no rādītājiem – muskuļu spēks vai darbaspējas
[1.]. Tas tāpēc, ka muskuļu masas un muskuļu spēka zudums nenotiek paralēli. Var zaudēt muskuļu masu un reizē zūd muskuļu
funkcionālās spējas, bet var būt arī gadījumi, kad, zūdot muskuļu
funkcijai, muskuļu masa saglabājas nemainīga. (1. attēls.) Sarkopēnijas diagnostikas metodes, kas izmantojamas zinātniskos pētījumos un klīnikā, apkopotas 1. tabulā.

Izmaiņas muskuļu sistēmā
Muskuļu masas un spēka zudums ir saistīts ar progresējošu atsevišķu muskuļu šķiedru atrofiju un zudumu, kas savukārt var būt
saistīts ar motorisko vienību zudumu, samazinās muskuļu kvalitatīvais sastāvs sakarā ar tauku un citu neaktīvo audu (saistaudi u.c.)
infiltrāciju.
Ar vecumu saistītās izmaiņas muskuļos ir neiromuskulāras izcelsmes un ir saistītas ar kompleksu dažādu faktoru mijiedarbību,
kas ietekmē neiromuskulāro pārraidi, proteīnu sintēzi un degradāciju, muskuļu arhitektūru, šķiedru uzbūvi, paaugstinātu brīvo radikāļu veidošanos, mionukleāru apoptozi, pārmaiņām uzbudinājuma
un kontrakcijas mijiedarbībā un metabolismā [5.–10.].

Ar sarkopēniju saistītās problēmas
Dzīves ilgums ekonomiski attīstās valstīs palielinās. Dati no
30 ekonomiski attīstītām valstīm parāda, ka 80–90 gadu vecumu
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20. gs. 50. gados sasniedza 15–16% sieviešu un 12% vīriešu,
bet 2002. gadā jau atbilstoši 37% un 25%. Daudzi pacienti ir ar
invaliditāti, un lielāka daļa cilvēku zaudē spējas sevi aprūpēt, īpaši
pēc 80 gadu vecuma. Tā kā sievietes dzīvo ilgāk, tad arī viņām ilgāku laiku nākas sadzīvot ar dažādiem veselības traucējumiem.
Medicīnas mērķis nav par katru cenu panākt, lai cilvēks nodzīvotu
pēc iespējas ilgāk, bet gan lai viņš spētu nodzīvot savu dzīvi pilnvērtīgi, saglabājot pašaprūpes iespējas.
Sarkopēnijas dēļ:
rodas problēmas veikt ikdienas aktivitātes, kas noved pie nespējas sevi aprūpēt un invaliditātes;
paaugstinās kritienu risks un lūzumu iespējamība;
samazinās kaulu minerālvielu blīvums;
paaugstinās gūžas kaula kakliņa lūzumu risks,
biežāk nepieciešama hospitalizācija,
ievērojami pieaug pacientu veselības aprūpes izmaksas [1.].
Ekonomiskais zaudējums muskuļu masas un darbaspēju zuduma dēļ var būt milzīgs. ASV aprēķināts, ka sarkopēnijas izraisītās
veselības aprūpes tiešās izmaksas valstij veido 18,5 miljardus
ASV dolāru, no tiem 16,3 miljardi dolāru tiek tērēti osteoporotisku
lūzumu dēļ. Sarkopēnijas samazināšana ASV populācijā par 10%
varētu ietaupīt 1,1 miljardu ASV dolāru gadā. Nācijām novecojot,
problēma tikai saasināsies, ja netiks sākta efektīva sarkopēnijas
profilakse [11.].
Latvijā, pēc 2008. gada Veselības ekonomikas centra (tagad –
Nacionālais Veselības dienests) datiem, cilvēkiem vecumā virs 65
gadiem 51% no mājās iegūtām traumām bija lūzumi, 15% – sasitumi, 2% – smadzeņu satricinājumi un 6% – izmežģījumi un sastiepumi [12.]. Šādas traumas mājas apstākļos saistāmas ar kritieniem, kuru iemesls varētu būt sarkopēnija. Arī Latvijā palielinās
gados veco iedzīvotāju skaits, līdz ar to veselības aprūpes izmaksas sarkopēnijas izraisīto veselības problēmu ārstēšanai var tikai
pieaugt.

Sarkopēnijas cēloņi
Nekas tik strauji ar vecumu nesamazinās kā ķermeņa liesā masa. 30–50 gadu vecumā muskuļu masa samazinās par 3–8% desmit gadu laikā, virs 50 gadiem – 10–29% desmit gadu laikā, pēc
70 gadu vecuma – par 30% desmit gadu laikā. To var pastiprināt
nepietiekams muskuļu noslogojums (imobilitāte, mazkustīgs dzīvesveids), nepietiekams uztura nodrošinājums, iekaisuma procesi
organismā u.c. (2. shēma).
Novecojot organismā iespējamas endokrīnās sistēmas darbības
izmaiņas, piemēram, mainās insulīna rezistence (insulīns ir iesais2. shēma

tīts preventīna sintēzē, kas sevišķi nozīmīgs ir katabolisma procesos), pastāv iekaisuma problēma.
Gados veciem indivīdiem, salīdzinot ar gados jaunākiem, ievērojami sliktāka ir muskuļu proteīnu sintēze, mazinās arī insulīna loma muskuļu sabrukuma kavēšanā. Abi šie faktori arī izskaidro sarkopēnijas attīstības augstāku iespējamību gados veciem cilvēkiem.
Tā kā galvenais organisma proteīna sintēzes virzītājs ir aminoskābju pieejamība, tad uzturam un tieši aminoskābju nodrošinājumam ir liela nozīme sarkopēnijas profilaksē un ārstēšanā. Vienlaikus muskuļu proteīna sabrukumu var kavēt insulīns šaurā cirkulējošā insulīna koncentrācijas diapazonā – no 3 līdz 15 μIU/ml. Tas
ir diapazons starp insulīna līmeni tukšā dūšā pamostoties līdz tādam insulīna līmenim, kas rodas pēc vieglu brokastu apēšanas,
kurās ir bijuši ogļhidrāti ar zemu glikēmisko indeksu. Neliels daudzums insulīna (pietiekams, lai saglabātu plazmas insulīnu 10
μIU/ml līmenī) ir nepieciešams, lai iedarbinātu bioķīmiskos procesus, bet vēlāk neaizstājamo aminoskābju pieejamība ir galvenais
anabolisko procesu stimulētājs [13.].
Atkarībā no tā, kāds faktors ir noteicošais sarkopēnijas izraisītājs, izstrādāta sarkopēnijas klasifikācija (2. tabula).
2. tabula

Sarkopēnijas klasifikācija pēc izraisošā faktora [1.]

Primārā sarkopēnija
Ar vecumu saistīta
sarkopēnija

Nav neviena cita izraisošā faktora kā tikai pacienta vecums

Sekundārā sarkopēnija
Ar aktivitāti saistīta Rodas gultas režīma, mazkustīga dzīvesveida, piespiestas
sarkopēnija
mazkustības dēļ vai bezsvara apstākļos
Ar slimību saistīta
sarkopēnija

Saistīta ar atsevišķu orgānu bojājumu (sirds, plaušas, aknas
smadzenes), iekaisuma slimībām, ļaundabīgiem audzējiem
vai endokrīnām slimībām

Ar uzturu saistīta
sarkopēnija

Rodas nepietiekamas uztura un/vai proteīna uzņemšanas,
malabsorbcijas, kuņģa un zarnu trakta slimību vai
medikamentu lietošanas izraisītas anoreksijas dēļ

Sarkopēnijas attīstību, anaboliskos un kataboliskos procesus
ietekmē kā endogēnie, tā eksogēnie faktori (3. tabula).
3. tabula
Anabolisms

Faktori, kas ietekmē sarkopēnijas attīstību [14.]
Faktors

Rādītājs

Endogēnais

hormonālā stimulācija (augšanas hormons, IGF-1,
testosterons, estrogēns)
Motorisko neironu zudums, muskuļu šķiedru
denervācija
taukaudu, saistaudu daudzums muskuļos

Eksogēnais

fiziskā aktivitāte
Gultas režīms, imobilizācija, malnutrīcija

Sarkopēnijas attīstības cēloņi [1.]
Katabolisms Endogēnais

Ar vecumu saistītie
primārie cēloņi:
dzimumhormoni, apoptoze,
mitohondriju disfunkcija

Neirodeģeneratīvas
slimības:
motorisko neironu
zudums

Nepietiekams
muskuļu noslogojums:
imobilitāte,
mazkustīgs dzīvesveids

Sarkopēnija

Kaheksija

IL-6, TNF-α

Eksogēnais Stresa izraisīts iekaisums: dzīves apstākļi, depresija
Slimības

Muskuļu zudums un strukturālās izmaiņas
Nepietiekams uzturs/
malabsorbcija

Endokrīnās izmaiņas
(kortikosteroīdi, augšanas faktors,
IGF-1, vairogdziedzera funkcijas
traucējumi, insulīna rezistence)

Organismā izšķir I un II tipa muskuļu šķiedras. Organismam novecojot, visstraujāk samazinās II tipa muskuļu šķiedras [15.].
Gados vecākiem cilvēkiem profilaktiski nepieciešama muskuļu
funkcionālā stāvokļa uzturēšana – trenēšana. Galvenokārt jāakcentē II tipa muskuļu šķiedru trenēšana – m. pectoralis major, m. trapezius, m.latissimus dorsi, m. quadriceps, m. gluteus maximus,
m. semitendinosus, m. semimembranosus un m. biceps femoris.
Lielo muskuļu grupu vājums tiek saistīts ar paaugstinātu kritienu risku gados veciem cilvēkiem. Īpaši jāakcentē augšstilba mugurējās un priekšējās grupas muskuļu funkcionālā stāvokļa nozīme. Pētījumos pierādīts, ka augšstilba mugurējās grupas muskuļu spēka
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samazināšanās un to zemie funkcionāli rādītāji ir viens no mirstības indikatoriem. [16.]
Muskuļu zudums klīniski ir ļoti nozīmīga problēma daudzu hronisku slimību gadījumos un ietekmē pacientu funkcionālo stāvokli,
dzīves kvalitāti un mirstību.
Straujš muskuļu masas zudums notiek gulošiem hospitalizētiem pacientiem, sevišķi intensīvās terapijas nodaļā [17.].
Daudz nopietnāk hospitalizācija ietekmē gados vecos pacientus. Novēroja, ka gados vecie indivīdi zaudēja 3 reizes vairāk muskuļu masas, pavadot gultā tikai 1/3 daļu no tā laika, ko gultā eksperimentā pavadīja gados jauni indivīdi. Visi eksperimenta dalībnieki ar uzturu uzņēma ieteicamās proteīna dienas devas atbilstoši
vecumam [18., 19.].
Klīniskajā praksē ir svarīgi atcerēties šīs likumsakarības, ka slimības gadījumā viens kilograms muskuļu masas pacientam var zust
10 dienās. Tāpēc to ir svarīgi atcerēties pacientiem, kam ir, piemēram, gūžas kaula kakliņa lūzums ar sekojošu ilgstošu gultas režīmu.
Bez muskuļu zuduma muskuļu vājumu skaidro ar muskuļu
šķiedrās esošo triāžu (Ca2+ jonu atbrīvošanas mehānisms muskuļu kontrakciju nodrošināšanai) daudzuma samazināšanos, triāžu
morfoloģiskām izmaiņām, mitohondriju daudzuma, formas un novietojuma izmaiņām. Pētījumi pierāda, ka profilakses vai terapijas
nolūkos ar atbilstošu fizisko aktivitāti iespējams palielināt triāžu
skaitu muskuļos un atjaunot triāžu vēlamo morfoloģisko stāvokli
[20.].
Zinātniskajos pētījumos ir iegūti ticami pierādījumi par elektromiostimulācijas efektivitāti, lai palielinātu muskuļu masu un funkcionālo kapacitāti gados veciem pacientiem, kuri nevēlas vai nevar nodarboties ar fiziskām aktivitātēm ar atbilstošu (augstu) vingrinājumu intensitāti. Elektromiostimulācija varētu būt perspektīva
metode, lai palielinātu pacientu fizisko aktivitāti līdz līmenim, kas
ļauj cīnīties ar sarkopēniju [21.].
Latvijā izveidotā un izmantotā muskuļu vibrostimulācijas metode ļauj ietaupīt laiku un gūt pat labākus rezultātus gados veciem
cilvēkiem salīdzinājumā ar tiem, kas nodarbojas ar dažādām fiziskām aktivitātēm, bet, kombinējot vibrostimulācijas metodi un spēka treniņu, iespējams īsākā laikā gūt ievērojamu spēka pieaugumu
[22.].
Vienmēr jāatceras, ka nojaukt visu var ātri, atjaunot – lēni.

Sarkopēniskā aptaukošanās, un kāpēc gados
veciem cilvēkiem neiesaka zaudēt svaru
Beztauku masas zudumu novēro gandrīz visiem cilvēkiem novecošanas procesā, līdzīgi novēro svara palielināšanos, sevišķi tiem
indivīdiem, kas samazina savu fiziskās aktivitātes līmeni [23.].
Pat tajā gadījumā, ja pacients saglabā nemanīgu svaru 60, 70
un vairāk gadu vecumā, viņš nav pasargāts no muskuļu masas zuduma, kas saistīts ar organisma novecošanos. Konstatētas statistiski ticamas izmaiņas gados vecu pacientu ķermeņa kompozīcijā,
kas izpaudās kā progresējošs skeleta muskuļu zudums 5 gadu periodā gados veciem, ambulatori ārstētiem pacientiem, kam bija
stabils svars. Autori apraksta sarkopēniju kā slēptu, progresējošu
fenomenu, līdzīgu osteoporozei [24.].
Literatūrā ir ļoti daudz datu par to, ka palielināts svars un aptaukošanās negatīvi ietekmē veselību: sirds asinsvadu slimības,
2. tipa diabēts, hipertonija, artrīts un ļaundabīgie audzēji [25.].
Epidemioloģiskos pētījumos ir neapstrīdami pierādīts, ka aptaukošanās (ĶMI>30 kg/m2) gadījumā ir palielināts saslimstības un
mirstības risks, savukārt indivīdiem ar palielinātu svaru (ĶMI 25–
29 kg/m2) šīs sakarības ir daudz mazāk izteiktas [26., 27.]
Sarkopēniskā aptaukošanās gados veciem cilvēkiem izpaužas
kā tāda ķermeņa kompozīcija, kur pārmērīgu ķermeņa tauku daudzumu organismā pavada ievērojams muskuļu un beztauku masas, tostarp kaulu masas, zudums [28.].
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Kā sarkopēnija, tā aptaukošanās katra par sevi ir saistīta ar risku veselībai un invaliditāti, bet sarkopēniskā aptaukošanās izraisa
daudz lielāku invaliditātes risku nekā attiecīgās ķermeņa kompozīcijas izmaiņas katra par sevi atsevišķi. Senioriem, kam tika noteikta sarkopēniskā aptaukošanās, bija 2,5–3 reizes augstāks invaliditātes rašanās risks, izmantojot ikdienas aktivitātes testu [29.].
Mazliet vairāk uzmanības būtu jāvelta ierastajai svara izvērtēšanas metodei, izmantojot ķermeņa masas indeksa (ĶMI) rādītājus.
Ķermeņa kompozīcijas tiešo noteikšanas metožu izmantošana prasa daudz lielākus resursus, tāpēc lielākā daļa skrīninga rādītāju ir
balstīti uz svara un auguma noteikšanu. Lietojot ĶMI, tiek pār vērtēts veselības risks gados veciem cilvēkiem ar palielinātu svaru
[30., 31.].
Plaši izmantojamās ĶMI novērtēšanas tabulas veidotas tikai
pieaugušo populācijai vecumā no 25 līdz 59 gadiem. Bērniem
šie rādītāji variē atbilstoši vecumam, bet gados veciem cilvēkiem to vecums netiek ņemts vērā, kaut zināms, ka fizioloģiskie procesi pēc 60 gadu vecuma mainās un viņiem ir vairāk
ķermeņa tauku nekā jaunākiem indivīdiem [30., 32.].
Gan zems, gan palielināts svars ir saistīts ar augstāku mirstības
līmeni visiem iedzīvotājiem, arī gados veciem cilvēkiem. Indivīdiem ar palielinātu ĶMI palielināta mirstība konstatēta par 70
gadiem jaunāku pacientu grupā, savukārt tajā pacientu grupā,
kur bija izteikti samazināts ĶMI, mirstības līmenis bija augstāks pacientiem, kas vecāki par 70 gadiem [33.].
Svara samazināšanās neizbēgami ir saistīta ar muskuļu un kaulu masas zudumu, kas noris līdzīgi gan gados jaunākiem, gan
vecākiem indivīdiem, bet beztauku masas zudums daudz izteiktāks ir gados veciem cilvēkiem. Pētījumā tika novērtētas procentuālās ķermeņa kompozīcijas sastāvdaļu izmaiņas gados veciem cilvēkiem (70–79 g.v.), zaudējot svaru un palielinot svaru. Liesās ķermeņa masas zudums bija daudz izteiktāks nekā
tauku masas zudums svara samazināšanas gadījumā, bet, svaram pieaugot, palielinājās galvenokārt tauku masa. Šīs likumsakarības ir sevišķi svarīgas tajos gadījumos, kad notiek gados vecu cilvēku svara samazināšanās un pēc tam svara atgūšana vai
palielināšanās [34.].
Muskuļiem ir centrālā loma visa organisma proteīna metabolismā, kas sevišķi svarīgi ir stresa (traumas, operācijas) gadījumā
[35.].
Starp ēdienreizēm, kad asinīs samazinās brīvo aminoskābju
daudzums, muskuļu proteīns ir svarīgs aminoskābju rezer vuārs,
lai aizvietotu asinīs iztrūkstošās aminoskābes, ko izmanto citi
orgāni [36.].
Tādās stresa situācijās kā sepse, ļaundabīgs audzējs 3., 4. stadijā, stāvoklis pēc traumas prasības pēc aminoskābēm palielinās pat vairāk nekā badojoties [37.]. Fizioloģiskās atbildes reakcijas šādiem pacientiem atveseļošanās procesā var būt – akūtās fāzes proteīnu sintēzes palielināšanās, tādu proteīnu sintēze, kas ir iesaistīti imūnajās funkcijās, vai arī proteīnu sintēze,
kas nepieciešami brūču dzīšanai. Muskuļu proteīnu noārdīšana
šajos gadījumos tiek stimulēta, lai nodrošinātu nepieciešamo
brīvo aminoskābju daudzumu asins straumē. Šādos gadījumos
pat agresīva uztura terapija nevar pilnībā novērst muskuļu proteīnu noārdīšanos [37.].
Tāpēc tie pacienti, kam ir samazināta muskuļu masa, daudz sliktāk pārcieš šādus medicīniska stresa stāvokļus, piemēram, muskuļu
masa var ietekmēt dzīvildzi onkoloģiskiem pacientiem [38.].
Svarīgākais ir saprast atšķirības un potenciālo efektu, kas notiek
gados veca cilvēka organismā, viņam zaudējot svaru – daudz vairāk
samazinās muskuļu masa. Tādējādi svara samazināšana gados veciem cilvēkiem aptaukošanās dēļ jāizvērtē ļoti uzmanīgi. Gados veca persona (70–80 g.v.) ar aptaukošanos, samazinot svaru, ir pakļauta salīdzinoši lielākam veselības riskam un nelielam pozitīvam

KLĪNISKĀ MEDICĪNA

efektam, salīdzinot ar jaunāku indivīdu (50–60 g.v.) pat gadījumos ar izteiktu aptaukošanos (ĶMI > 35 kg/m2).

Uzturs

Deficīta izpausmes

Sarkopēnijas profilakse un terapija

Enerģētiskā vērtība

Nogurums, svara zudums, muskuļu masas zudums

Proteīns

Nepietiekama muskuļu proteīnu sintēze

Ir zināms, ka gados veciem cilvēkiem ir nepieciešamas fiziskās
aktivitātes, un īpaši tiek rekomendētas aerobās slodzes, kā skriešana, ilgstoša staigāšana, riteņbraukšana, peldēšana u.c. Bet sarkopēnijas gadījumā problēma ir muskulatūras kvalitatīvās izmaiņās,
tāpēc gados veciem cilvēkiem papildus aerobajām aktivitātēm noteikti ir jāiekļauj spēka vingrinājumi, vingrinājumi ar pretestību un
noslodzi.
Visefektīvākā sarkopēnijas profilakses un terapijas metode ir fiziskie vingrinājumi, īpaši pretestības un spēka vingrinājumi ar svariem. Vidējas intensitātes muskuļu spēka treniņš divas trīs reizes
nedēļā ir ieteicams gados vecākiem cilvēkiem [39.].
Profilaktiski nodrošinot fiziskās aktivitātes programmu ar vecumam un fiziskai sagatavotībai atbilstošiem komponentiem (vingrinājumu slodze, atkārtojumi, intensitāte un nodarbības ilgums), iespējams ievērojami uzlabot muskuļu spēka rādītājus arī gados vecākiem cilvēkiem. Jāizmanto vairāk dinamiski nekā statiski vingrinājumi, un jānoslogo galvenās ķermeņa muskuļu grupas, veicot
gan koncentriskas (celšanas), gan ekscentriskas (noturēšanas, lēnas nolaišanas) kustības (4. tabula).
Kā prioritāti izvēlas apakšējo ekstremitāšu muskulatūras stiprināšanu, jo tām ir galvenā nozīme līdzsvara noturēšanā, t.i., kritienu profilaksē. Treniņiem var izmantot trenažierus, bet tikpat labi
panākumi mājas apstākļos iegūstami, izmantojot hanteles vai elastīgās lentes, vairākkārtēju piecelšanos no krēsla un apsēšanos uz
tā, kāpšanu pa kāpnēm, pacelšanos uz pirkstgaliem vai vingrojumus pāros.
Pirms nodarbību sākšanas nepieciešama ārsta konsultācija, un
nodarbības vēlams sākt fizioterapeita vadībā, lai apgūtu pareizu
vingrinājumu izpildi.
Saņemot individuālas metodiskas rekomendācijas, vingrinājumus var turpināt individuāli.
4. tabula

Ieteikumi spēka treniņu programmai gados veciem
cilvēkiem [40.]

5. tabula

Uztura un sarkopēnijas kompleksa mijiedarbība [43.]

D vitamīns

Muskuļu vājums, nepietiekama muskuļu proteīnu sintēze

Antioksidanti

Muskuļu audu oksidatīvs bojājums

Omega-3 taukskābes Iekaisuma procesi, holesterīns, izmaiņas asinsvados,
imunitāte, izmaiņas locītavās
Norma proteīna uzņemšanai: 0,8 g/kg ķermeņa svara/dienā
(10% no kopējā dienā uzņemtā enerģijas daudzuma). Ieteicamais
proteīna daudzums dienā gados veciem cilvēkiem: 1,0–1,5 g/kg
ķermeņa svara/dienā ar piebildi, ja nav traucētas nieru funkcijas.
Lai optimizētu proteīna sintēzi, vidēji ieteiktos 90 g proteīna/dienā
jāsadala līdzīgi starp 3 ēdienreizēm. Katrā ēdienreizē plāno uzņemt aptuveni vienādu proteīna daudzumu (t.i., 30 g proteīna katrā ēdienreizē) [44.].
Pareizam proteīna nodrošinājumam ar uzturu var izmantot aprēķinu, cik gramos attiecīgā produkta ir 10 g vai 5 g proteīna. Zinot,
ka katrā ēdienreizē gados vecam cilvēkam jāuzņem 30 g proteīna,
ikdienā ir iespējams viegli kombinēt uzturproduktus, lai sasniegtu
nepieciešamo proteīna daudzumu (6. tabula).

6. tabula

Olbaltumvielu daudzums (g) dažādos uztura produktos

Produkta
nosaukums

Olbaltumvielu
Produkta svars
daudzums 100 g (g), kurā ir 10 g
produkta [45.]
olbaltumvielu

Produkta svars
(g), kurā ir 5 g
olbaltumvielu

Sojas pupiņas

36,5

27

14

Lēcas

25,8

39

19

Zemesrieksti

25,8

39

19

Zirņi, šķelti

24,6

41

20

Ķirbju sēklas

24,5

41

20

Siers, Čederas

24,4

41

20

Pupiņas, parastās

23,6

42

21

Cūkas fileja

21,4

47

23

Mandeles

21,2

47

24

Saulespuķu sēklas

20,8

48

24

Liellopa fileja

20,6

49

24

Nodarbību biežums 1–3 dienas nedēļā ar vismaz 48 stundu atpūtu

Vistu stilbiņi

19,3

52

26

Muskuļu
sasprindzinājums

2–3 sekundes koncentrisks
2–3 sekundes ekscentrisks

Cūkas šķiņķis

18,7

53

27

Elpošana

Ritmiska elpošana, saskaņojot ar muskuļu sasprindzinājumu
(bez elpas aizturēšanas)

Biezpiens, vājpiena

17,3

58

29

Auzu pārslas

13,1

76

38

Makaroni

13

77

38

Vistu olas

12,6

79

40

Vingrinājumi

8–10 katrai muskuļu grupai

Atkārtojumi

8–12 sērijā. Kad var sasniegt 12 atkārtojumus, palielina slodzi

Sērijas

Iesaka vienu kā minimumu, vēlamas 2–3 ar 1–2 minūšu
atpūtu starp tām

Nodarbības ilgums Nepārsniedzot 1 stundu
Smagi slimiem, gulošiem pacientiem kā alternatīva metode muskuļu masas zuduma novēršanai ir lietojama neiromuskulāra elektrostimulācija [41.] vai muskuļu vibrostimulācijas metode [42.].

Uzturs sarkopēnijas profilaksei
Kopā ar fizisko aktivitāti ir jāizvērtē pacienta uzturs un jāizmanto sabalansēta uztura pamatprincipi. Raksturīgi, ka gados vecu cilvēku uzturā blakus enerģijas un proteīna nodrošinājumam svarīga
loma ir D vitamīnam, antioksidantiem un omega-3 taukskābēm
(5. tabula).
Sarkopēnijas gadījumā svarīgs ir tieši proteīnu nodrošinājums
ar uzturu. To nosaka tādi iemesli kā palielināta muskuļu proteīnu
destrukcija nepietiekama uztura dēļ un samazināta muskuļu proteīnu sintēze vai abu šo faktoru kombinācija.

Neaizstājamās aminoskābes ir uztura olbaltumvielu kvalitāti noteicošais faktors gados veciem cilvēkiem [46., 47].
Kā mūsdienīgu ērti lietojamu produktu proteīna nodrošināšanai
gados veciem cilvēkiem var lietot piena sūkalas. Piena sūkalas ir
visbagātākais komerciāli nopērkamais neaizstājamo aminoskābju
avots. Pēc fiziskās aktivitātes uzņemot 3–6 g neaizstājamo aminoskābju, kas parasti atrodas 10–20 g sūkalu olbaltumvielās, var uzlabot proteīna sintēzi gan gados jauniem, gan gados vecākiem indivīdiem [48.]. Sūkalu proteīns satur neaizstājamās aminoskābes,
no kurām sazaroto ķēžu aminoskābes (leicīns, izoleicīns un valīns)
ir augstā koncentrācijā. Sazaroto ķēžu aminoskābes veido vairāk
nekā 1/3 no visām muskuļos esošajām aminoskābēm.
Imobilizācijas gadījumā var lietot arī uztura bagātinātājus, kas
satur neaizvietojamās aminoskābes, lai nodrošinātu skeleta
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muskuļu masas saglabāšanu – kombinācijā ar ogļhidrātiem, uzsverot leicīna nepieciešamību. Leicīnam piemīt antiatrofisks efekts –
mijiedarbība proteīna sintēzes un degradācijas procesos. [49.]
Reizē nevajag pārspīlēt uztura bagātinātāju nozīmi. Fiziskā aktivitāte ir un paliek noteicošā profilakses un terapijas metode šiem
pacientiem.
Augstas intensitātes spēka vingrinājumi ir ieteicami un ir efektīvs līdzeklis, sevišķi kombinācijā ar proteīnus saturošu uztura bagātinātāju lietošanu, lai novērstu muskuļu vājumu un fizisko vājumu gados ļoti veciem cilvēkiem. Dažāda sastāva uztura bagātinātāju lietošana bez fiziskām aktivitātēm nesamazina muskuļu vājumu
un fizisko vājumu (3. attēls) [50.].

Muskuļu funkciju uzlabošanās (%)

3. attēls

Muskuļu funkciju uzlabošanās gados veciem cilvēkiem
pēc fiziskiem vingrinājumiem un/vai proteīnu saturošu
uztura bagātinātāju lietošanas [50.]

130

121

110
90

Fiziskās aktivitātes
nepieciešamība!

90

70
50
30
10
-10

-2

Fiziskie
vingrinājumi

Fiziskie
Proteīnus
vingrinājumi +
saturoši uztura
proteīnus saturoši bagātinātāji
uztura bagātinātāji

10

Kontrole

D vitamīna nozīme sarkopēnijas profilaksē
Pētījumos ir konstatēts, ka gados veciem cilvēkiem ir statistiski
ticami zemāks cirkulējošā 25(OH)D vitamīna līmenis asinīs salīdzinājumā ar veseliem gados jaunākiem indivīdiem. [51., 52.]
Novecošanās procesi samazina ādas spējas veidot D3 vitamīnu.
Uzskata, ka āda novecošanās dēļ kļūst plānāka jau pēc 20 gadu

vecuma [53.], kas korelē ar vecumu saistītu epidermas 7-DHC
(7-dehidroholesterols, kas ādā pār vēršas par D3 vitamīnu un tādējādi funkcionē kā D3 vitamīna provitamīns) samazināšanos [54.].
Veicot ādas laukumu apstarošanu ar ultravioletiem stariem 8 un
18 gadus veciem indivīdiem, konstatēja, ka D3 provitamīna sintēze
bija 2–3 reizes augstāka, salīdzinot ar 77 un 82 gadus veciem indivīdiem. Veicot visa ķermeņa apstarošanu ar ultravioletajiem stariem, 22–30 gadus veciem indivīdiem D3 vitamīna līmenis asinīs
pēc 24 stundām sasniedza 30 ng/ml, bet gados veciem (62–80 gadi) maksimālā koncentrācija sasniedza tikai 8 ng/ml [55.].
Metaanalīze, kurā iekļauti pētījumi ar kontroles grupu un nejaušo izlasi, pierādīja, ka D3 vitamīna devas no 700 IU līdz 1000 IU
dienā uztura bagātinātāju veidā līdz pat 26% samazina kritienu risku gados veciem cilvēkiem. Šis rezultāts nebija atkarīgs no papildus
uzņemtā kalcija daudzuma, saglabājās statistiski ticams 2–5 mēnešu lietošanas periodā un vēl 12 mēnešu periodā pēc ārstēšanas. Savukārt, lietojot D vitamīnu devās, kas zemākas par 700 IU, gaidīto
kritienu profilakses efektu neieguva [56.].

Nobeigums
Cilvēkiem novecojot, tiek zaudēta muskuļu masa un muskuļu
spēks un attīstās visas sarkopēnijai raksturīgās izmaiņas. Ja netiek
veikti atbilstoši profilaktiskie pasākumi, kas ietver regulāras fiziskās aktivitātes, spēka vingrinājumus un pilnvērtīgu, vecumam atbilstošu uzturu, pieaug nespējas attīstības risks, kas samazina dzīves kvalitāti un dzīvildzi gados veciem cilvēkiem, kā arī izraisa aprūpes nepieciešamību.
Tāpēc ir svarīgi iekļaut gados vecu cilvēku iknedēļas dienas režīmā ne tikai aerobus vingrinājumus, bet arī regulārus spēka vingrinājumus. Tikai regulāri un ilglaicīgi lietojot spēka vingrinājumus,
iespējams profilaktiski aizkavēt sarkopēnijas attīstību gados veciem cilvēkiem. Ideāli, ja spēka vingrinājumi būtu viens no fiziskās
aktivitātes programmas pamata komponentiem un tajā būtu ietverti arī vingrinājumi sirds un asinsvadu sistēmai, lokanības un līdzsvara attīstīšanai.
Par muskuļu masas un muskuļu spēka zudumu un sarkopēnijas problēmām veselības aprūpes speciālistiem būtu regulāri jāsniedz informācija un atbilstošas rekomendācijas gados veciem
cilvēkiem.
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