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На сьогодні серед геріатричних синдромів надзвичайна увага науковців усього світу 
приділяється саркопенії, що зумовлено значними медико-соціальними наслідками 

цього стану. Установлено, що при саркопенії зростає ризик падінь та переломів, погіршу-
ється щоденна фізична активність, наявний зв’язок з патологією серцево-судинної системи, 
органів дихання та когнітивними порушеннями, погіршується якість життя, пацієнти із 
саркопенією потребують сторонньої допомоги, зростає ризик госпіталізації. Поширеність 
саркопенії значно варіює (5–70 %) залежно від віку, статі та етнічної належності. У 2009 році 
створена Європейська робоча група із саркопенії в людей літнього віку (European Working 
Group on Sarcopenia in Older People, EWGSOP), яка активно опікується розробленням дефіні-
цій та діагностичних критеріїв саркопенії. У 2010 році вперше опубліковано консенсус щодо 
визначення та діагностики саркопенії, у 2019 році зазначений консенсус оновлено. Згідно 
з останнім переглядом EWGSOP, саркопенія – прогресивне та генералізоване захворюван-
ня скелетних м’язів, яке асоційоване з підвищеним ризиком падінь, переломів, порушень 
рухової активності та летальності.  Оновлення консенсусу EWGSOP  зумовлено надзвичай-
ним ростом кількості досліджень із саркопенії у світі, постійно виникають нові дані щодо 
епідеміології, механізмів розвитку, діагностики, профілактики та лікування стану. На сьо-
годні саркопенію розглядають, як захворювання. У 2016 році діагноз «саркопенія» офіційно 
включений у доповнену 10-ту міжнародну класифікацію хвороб під кодом М 62.84. У статті 
представлено дані щодо епідеміології саркопенії, описано механізми  розвитку, висвітлено 
останні рекомендації щодо діагностики саркопенії згідно з консенсусом EWGSOP 2019 року, 
а також методи профілактики та лікування зазначеного захворювання.
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В усьому світі спостерігається суттєве старіння насе-
лення. В Україні частка осіб віком 50 років і старше 

становить 32 % від загальної кількості чоловіків та 42 % 
жінок. Фактично, більш ніж кожен четвертий житель 
України перебуває у віковій групі 50 років та старше, для 
якої характерним є погіршення стану здоров’я та збіль-
шення кількості захворювань [1, 2, 3].

На сьогодні серед синдромів та захворювань, асоці-
йованих із віком, науковці приділяють значну увагу ви-
вченню саркопенії, за наявності якої спостерігається 
збільшення ризику падінь, погіршення якості життя, по-
рушення рухової активності, зниження тривалості життя 
та зростання летальності пацієнтів [4, 5, 6, 7, 8]. За да-
ними американського Центру контролю захворюваності 
(Центр з контролю і профілактики захворювань, CDC) 
саркопенія визнана одним з п’яти основних факторів 
ризику захворюваності та смертності в осіб віком понад 
65  років [9, 10, 11]. За оцінкою міжнародних експертів, 
саркопенія стане до 2045 року світовою проблемою [12].

Уперше зміни м’язової тканини з віком були описані 
Гіппократом. Проте донедавна саркопенія не мала належ-
ної уваги лікарів та науковців. Роль скелетних м’язів, їх-
ньої маси й сили в збереженні здоров’я й збільшенні три-
валості життя досить довго залишалася недооціненою, але 
протягом останніх 20 років ставлення фахівців до сарко-
пенії змінюється. 

У 1989 році I. Rozenberg [5] для опису втрати маси 
скелетних м’язів з віком запропонував використовува-
ти термін «саркопенія» (від. грец. «sarx» – тіло, плоть та 
«penia» – зниження). У 1998 році R. Baumgartner [5] опи-
сав саркопенію як синдром, асоційований з підвищеним 
ризиком падінь та фізичною слабкістю [13, 14, 15]. На сьо-
годні термін «саркопенія» частіше використовують для 
опису вікових змін у скелетних м’язах [16]. 

Оптимальна допомога пацієнтам із саркопенією є 
вкрай необхідною, зважаючи на персональні, соціальні та 
економічні наслідки при відсутності лікування зазначе-
ного стану. За наявності саркопенії зростає ризик падінь 
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та переломів, погіршується щоденна фізична активність, 
наявний зв’язок з патологією серцево-судинної системи, 
органів дихання та когнітивними порушеннями, погіршу-
ється якість життя, пацієнти із саркопенією потребують 
сторонньої допомоги, зростає ризик госпіталізації [17].

У 2009 році Європейське товариство геріатричної меди-
цини (European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS)) 
створило Робочу групу з вивчення саркопенії (European 
Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP)), 
метою роботи якої є розроблення дефініцій та діагнос-
тичних критеріїв саркопенії в клінічній практиці та при 
проведенні клінічних досліджень [11]. Члени інших Євро-
пейських товариств (European Society of Clinical Nutrition 
and Metabolism (ESPEN), the International Academy 
of  Nutrition and Aging (IANA), the International Association 
of Gerontology, Geriatrics – European Region (IAGG-ER)) та-
кож були запрошені до Робочої групи з вивчення сарко-
пенії. На перших засіданнях  EWGSOP, проведених у 2009 
році, порушували такі питання: визначення саркопенії, 
діагностичні критерії саркопенії, варіабельність діагнос-
тичних методик, «крайніх» точок та зв’язок саркопенії із 
клінічними синдромами/захворюваннями.

Унаслідок роботи п’яти товариств (EWGSOP, EUGMS, 
ESPEN, IAGG-ER, IANA) розроблено консенсус щодо ді-
агностики саркопенії [11, 18]. Відповідно до зазначеного 
консенсусу саркопенія – синдром, якому властиві прогре-
сивна генералізована втрата маси та сили скелетних м’язів 
та ризик розвитку ускладнень, зокрема порушення рухо-
вої активності, зниження якості життя, також він може 
призводити до смерті (EWGSOP, 2010).

У вересні 2016 році діагноз «саркопенія» офіційно 
включений у доповнену 10-ту міжнародну класифікацію 
хвороб (МКХ-10) під кодом М 62.84 [12, 19]. 

На початку 2018 року відбулася ще одна зустріч робочої 
групи EWGSOP з метою адаптувати дефініції щодо сар-
копенії, зважаючи на результати проведених наукових та 
клінічних досліджень протягом останньої декади. Відкри-
ті нові аспекти з епідеміології та патофізіології саркопенії. 
Тривалий час саркопенія асоціювалася зі старінням в осіб 
старших вікових груп, проте на сьогодні встановлено, що 
розвиток саркопенії починається на більш ранніх етапах 
життя. Фенотип саркопенії має багато інших причин для 
виникнення та розвитку, окрім старіння.  Дослідники ви-
значили нові зв’язки між патологічними змінами скелет-

ної м’язової тканини та наслідками саркопенії. На сьогодні 
саркопенію вважають захворюванням скелетної м’язової 
тканини (м’язова слабкість). Значна увага приділяється 
силі скелетних м’язів на відміну від раніше встановленої 
основної детермінанти – маси скелетних м’язів. Саркопе-
нія асоціюється з низькими показниками кількості та яко-
сті м’язів, проте зазначені параметри на сьогодні частіше 
використовують при проведенні клінічних досліджень, 
ніж у практичній медицині, оскільки визначення маси та 
якості м’язів є технічно складним. Крім того, сила скелет-
них м’язів має вірогідно більший зв’язок з наслідками сар-
копенії. Оновлено стратегічні напрямки профілактики та 
лікування саркопенії та її наслідків [17].

Згідно з оновленим консенсусом робочої групи 
EWGSOP, опублікованим у 2019 році, саркопенія – прогре-
сивне та генералізоване захворювання скелетних м’язів, 
яке асоціюють з підвищеним ризиком падінь, переломів, 
порушень рухової активності та летальності [17].

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ САРКОПЕНІЇ. Поширеність саркопенії 
значно варіює (5–70 %) залежно від віку, статі та етнічної 
належності. Саркопенію виявлено як у чоловіків, так і в 
жінок. У дослідженні NHAMES частота саркопенії в насе-
лення Нью-Мексико становила серед чоловіків 15 %, серед 
жінок – 24 %. В осіб віком понад 80 років цей показник ста-
новив понад 50 %. У мешканців Великобританії європеоїд-
ної раси саркопенія зафіксована в 53 % випадків у чоловіків, 
31 % – у жінок. Менша частота саркопенії виявлена в дась-
ких жінок віком понад 70 років – 12 %, а також у мешканців 
Тайвані віком понад 80 років (чоловіки – 26 %, жінки – 19 %). 
Серед американців віком понад 80 років 50 % чоловіків і 
72 % жінок хворіють на саркопенію, а саркопенія II ступеня 
виявлена в 7 і 11 %, відповідно. Установлено, що саркопенія 
частіше зустрічається в латиноамериканського населення 
[20–28]. В одному з перших досліджень із саркопенії New 
Mexico Elder Health Survey дослідниками Baumgartner R. [5] 
та співавт. установлені гендерні відмінності саркопенії за-
лежно від віку: до 80 років саркопенія частіше зустрічається 
в жінок, понад 80 років – у чоловіків (табл. 1).

У практично здорових жінок України виявлено 
зростання частоти саркопенії з віком від 5,1 % у віковій 
групі 50–59 років до 30,8 % у жінок вікової групи 80–89 ро-
ків. У середньому в жінок віком понад 65 років показник 
становить 21,3 % (табл. 2).  

Вікова група, роки /  
Age group, years

Чоловіки (n = 205) / 
Men (n = 205)

Жінки (n = 173) /  
Women (n = 173)

< 70 13,5 23,1

70–74 19,8 33,3

75–80 26,7 35,9

> 80 52,6 43,2

Вікова група, роки /  
Age group, years

Частота саркопенії (%) / 
 Frequency of sarcopenia (%)

50–59 4,1

60–69 3,7

70–79 18,4

80–89 30,8

понад 65 / > 65 21,30

ТАБЛИЦЯ 1 / TABLE 1
ПОШИРЕНІСТЬ САРКОПЕНЇІ ЗА ДАНИМИ NEW 
MEXICO ELDER HEALTH SURVEY, 1998 / PREVALENCE 
OF SARCOPENIA ACCORDING TO NEW MEXICO 
ELDER HEALTH SURVEY, 1998

ТАБЛИЦЯ 2 / TABLE 2
ЧАСТОТА САРКОПЕНІЇ В ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ 
ЖІНОК УКРАЇНИ СТАРШИХ ВІКОВИХ ГРУП / 
FREQUENCY OF SARCOPENIA IN UKRAINIAN 
ELDERLY HEALTHY WOMEN
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Отже, саркопенія є геріатричним синдромом, який 
часто виникає в осіб старших вікових груп, знижує їхні 
фізичні можливості, погіршує якість життя, сприяє 
збільшенню частоти падінь і, відповідно, ризику остеопо-
ротичних переломів. У зв’язку із цим необхідні епідеміо-
логічні дослідження з вивчення поширеності та факторів 
ризику саркопенії, розроблення методів і засобів діагнос-
тики, профілактики та лікування порушень функціональ-
ного стану м’язової системи.

Механізми розвитку саркопенії. Організм старіє як 
єдине ціле, і при цьому старіють, хоча й різною мірою, усі 
його тканини, органи й системи [29, 30, 31]. 75 % загальної 
маси тілобудови людини є кістковою, м’язовою й жиро-
вою тканинами [32, 33]. Близько 40 % маси тіла людини 
становлять скелетні м’язи, близько 10 % припадає на част-
ку гладких м’язів і м’яза серця. Скелетна м’язова тканина 
є ключовим компонентом тілобудови людини, яка високо 
корелює з фізичною активністю й станом здоров’я. 

За даними літератури, пік накопичення маси скелетних 
м’язів досягається в 40-річному віці, після чого показник 
поступово знижується. Середня втрата м’язової маси в 
людини становить 1 % на рік після 35–40 років, за даними 
інших авторів, середня втрата м’язової маси в людини ста-
новить 1 % на рік після 50 років, 1,4–2,5 % – після 60 років 
та може сягати 50 % у віці 80 років і старше [34–37]. М’язо-
ва сила зростає до 30 років, у віці від 30 до 50 років спосте-
рігається плато, а потім показник знижується на 24–36 % у 
віці від 50 до 70 років [38]. За даними інших авторів, сила 
скелетних м’язів знижується на 10–15 % протягом кожної 
декади після 50 років. Відхилення показника значно зро-
стає після 75 років та сягає 30 % [38, 39]. Найбільш «кри-
тичним» віком для розвитку саркопенії є 65 років і старше 
[5, 11, 39, 40].

Розрізняють гостру та хронічну форми саркопенії. Сар-
копенія, яка розвивається протягом 6 місяців, є гострою. 
Зазвичай ця форма саркопенії асоційована із захворюван-
нями в стадії загострення, що швидко прогресують, та 
значними ураженнями внутрішніх органів. Хронічна фор-
ма розвивається впродовж понад 6 місяців й асоційована 
з хронічними захворюваннями, що повільно прогресують 
[17]. За  наявності в пацієнта знижених показників маси, 
сили й функції скелетних м’язів та надмірного скупчення 
жирової маси розрізняють ще один стан – саркопенічне 
ожиріння.

Відомо багато причин, що призводять до втрати м’язо-
вої маси. Розрізняють первинну й вторинну форми сарко-
пенії. Первинна форма розвивається з віком за відсутності 
впливу різних вторинних факторів на скелетну м’язову 
тканину. Вторинна форма саркопенії є наслідком впливу 
одного або декількох факторів/захворювань, які вплива-
ють на стан м’язової тканини (саркопенія, асоційована зі 
зниженою фізичною активністю, з харчуванням, із супут-
ньою патологією та ін.) [11]. Також сьогодні проводяться 
дослідження з вивчення ролі генетичних факторів у роз-
витку саркопенії. У більшості осіб літнього віку природа 
саркопенії мультифакторіальна (рис. 1) [11, 42] .

Перше дослідження в Україні з вивчення особливос-
тей тілобудови та частоти саркопенії проведені в Україн-
ському науково-медичному центрі проблем остеопорозу 

на базі ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова 
НАМН України», метою якого було визначення норматив-
них значень знежиреної маси, особливостей розподілу та 
критеріїв для оцінювання її втрати в практично здорових 
українських жінок різного віку. Обстежено 390 практично 
здорових жінок віком 20–87 років з використанням дво-
фотонної рентгенівської абсорбціометрії (Prodigy, GEHC 
Lunar, Madison, WI, USA). Обстежені пацієнти розподілені 
на групи залежно від віку. За віком та антропометричними 
характеристиками обстежені жінки вірогідно не різнили-
ся. У дослідження не включали осіб з тяжкою соматичною, 
ендокринною патологією та осіб, які приймають препа-
рати, що впливають на структурно-функціональний стан 
м’язової та кісткової тканини, а також жінок, які мали 
індекс маси тіла > 30 кг/м2. Установлено достовірне зни-
ження апендикулярної знежиреної маси з віком (F = 2,7; 
р = 0,01). При цьому не виявлено вірогідних відмінностей 
знежиреної маси тіла загалом (F = 1,2; р = 0,3). Отрима-

САРКОПЕНІЯ / SARCOPENIA

ІНВОЛЮЦІЙНІ ЗМІНИ / 
AGE-RELATED MUSCLE/
NEURON CHANGES
  Зниження синтезу 
м’язових тканин
  Нейро-дегенеративні 
процеси в м’язовій 
тканині
  Apoptosis 
  Mitochondrial dysfunction
  Motor neuron loss
  Decrease No. muscle fibers
  Increase fiber atrophy

ДЕФІЦИТ І НЕДОСТАТНІСТЬ 
ВІТАМІНУ D / DEFICIENCY AND 
INSUFFICIENCY OF VITAMIN D

ОБРАЗ ЖИТТЯ  
ТА ХАРЧУВАННЯ / 
LIFESTYLE
  Зниження вживання  
білків з їжею
  Зниження фізичної  
активності 
  Decreased physical 
activity, etc.
  Inadequate nutrition

АКТИВІЗАЦІЯ КАБОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ / 
ENHANCED CATABOLIC PROCESSES

ЗМІНИ ГОРМОНАЛЬНОГО 
СТАТУСУ / AGE-RELATED 
ENDOCRINE CHANGES
  Зниження синтезу 
тестостерону, естрогенів, 
інсуліну, інсулінподібного 
фактора росту
  Збільшення синтезу 
кортизолу  
  Sex hormones, 
corticosteroids, GH, IGF-1, etc.

ПРОЗАПАЛЬНІ 
ЦИТОКІНИ / AGE-
RELATED INCREASE OF 
PROINFLAMMATORY 
CYTOKINES 
  Збільшення синтезу 
інтерлейкіну-6
  Зростання рівня 
С-реактивного білка 
  IL-6, C-reactive protein,  
etc. 

ГЕНЕТИЧНІ 
ФАКТОРИ /  
HEREDITY

Рис. 1. Механізми розвитку саркопенії  
Fig. 1.  Mechanisms of sarcopenia
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Питання / Questions Шкала відповіді / Scoring

Наскільки Вам важко підняти й перенести 
з місця на місце предмет вагою 5 кг? / How much 
difficulty do you have in lifting and carrying 5 kg?

• Не важко (0) / None (0)
• Важко (1) / Some (1)
•   Дуже важко або неможливо  (2) / A lot or unable (2)

Наскільки важко пересуватися кімнатою? /  
How much difficulty do you have walking  
across a room?

• Не важко (0) / None (0)
• Важко (1) / Some (1)
•  Дуже важко, тільки за допомогою допоміжних засобів або неможливо (2) /  

A lot, use aids, or unable (2)

Наскільки важко піднятися зі стільця або ліжка? / 
How much difficulty do you have transferring  
from a chair or bed?

• Не важко (0) / None (0)
• Важко (1) / Some (1)
•  Дуже важко / неможливо без сторонньої допомоги (2) / A lot or unable without help (2)

Наскільки важко піднятися на 10 сходинок? /  
How much difficulty do you have climbing  
a flight of 10 stairs?

• Не важко (0) / None (0)
• Важко (1) / Some (1)
• Дуже важко або неможливо  (2) / A lot or unable (2)

Скільки разів у минулому році Ви падали? /  
How many times have you fallen in the past year?

• Жодного разу (0) / None (0)
• 1–3 падіння (1) / 1-3 falls (1)
•  4 та більше падінь (2) / 4 or more falls (2)

Примітки: інтерпретація результату – загальний показник опитувальника понад 4 бали свідчить про високу ймовірність наявності сарко-
пенії в обстеженого пацієнта та погані наслідки / Notes: interpretation of the result. A total questionnaire score of more than 4 points indicates a high 
likelihood of sarcopenia in the patient being examined and poor outcomes

Стадії / Stages
Сила скелетних 
м’язів / Muscle 

strength

Маса/якість скелетних 
м’язів / Muscle 

quantity/quality
або / or

Функція скелетних 
м’язів / Muscle physical 

performance

Імовірна саркопенія / Probably sarcopenia

Саркопенія / Sarcopenia

Тяжка саркопенія / Severe sarcopenia

ТАБЛИЦЯ 3 / TABLE 3
СТАДІЇ САРКОПЕНІЇ (EWGSOP, 2019) / STAGES OF SARCOPENIA (EWGSOP, 2019)

Діагностичний тест / Diagnostic test
«Відрізна» точка  

для чоловіків /  
Cut-off points for men

«Відрізна» точка  
для жінок / Cut-off points 

for women 

«Відрізні» точки сили скелетних м’язів / Cut-off points for muscle strength

Сила стискання, кг (динамометрія) [44] /  
Grip strength, kg  (dynamometry) [44] < 27 < 16

Тест «встати зі стільця» [45] / Chair stand [45] > 15 с / 5 разів  
>15 s for five rises н/в / n/a

«Відрізні» точки маси скелетних м’язів / Cut-off points for muscle quantity / quality

Апендикулярна знежирена маса, кг [46] / Appendicular lean mass, kg [46] < 20 < 15

Індекс апендикулярної знежиреної маси, кг/м2 [47] /  
Appendicular lean mass index, kg/m2 [47] < 7,0 < 6,0

«Відрізні» точки функції скелетних м’язів / Cut-off points for muscle physical performance

Тест на визначення швидкості ходи, м/с [17, 48] / Gait speed, m/s [17, 48] ≤ 8 н/в / n/a

SPPB-тест [49, 50] / SPPB-test [49, 50] ≤ 8

Тест «3-метровий», с [51] / Timed-up-and-go test, s [51] ≥20

Тест «400 метрів» [52] / 400-meter test, s [52] Невиконання або виконання ≥ 6 хвилин /  
Non-completion or ≥6 min for completion

Примітка: н/в – не встановлено / Notes: n/a – non applicable

ТАБЛИЦЯ 4 / TABLE 4
«ВІДРІЗНІ» ТОЧКИ ДІАГНОСТИКИ САРКОПЕНІЇ ( EWGSOP, 2019) / SARCOPENIA CUT-OFF POINTS ( EWGSOP, 2019)

ТАБЛИЦЯ 5 / TABLE 5
SARC-F: ОПИТУВАЛЬНИК ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ САРКОПЕНІЇ (ПЕРЕКЛАДЕНО УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 
ТА АДАПТОВАНО ДЛЯ ЗАЗНАЧЕНОЇ МОВИ (ПОВОРОЗНЮК В.В., ПОВОРОЗНЮК Р.В., ДЗЕРОВИЧ Н.І., 2013) [13]) / 
SARC-F: QUESTIONNAIRE FOR THE DIAGNOSIS OF SARCOPENIA (TRANSLATED AND ADAPTED INTO UKRAINIAN) 
(POVOROZNYUK V.V., POVOROZNYUK R.V., DZEROVYCH N.I., 2013) [13])
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ні результати можна пояснити вірогідним підвищенням 
показників знежиреної маси в ділянці тулуба в старших 
вікових групах обстежених жінок (F = 4,3; р = 0,0004). Мак-
симальні значення апендикулярної знежиреної маси в об-
стежених жінок установлено у віковій групі 40–49 років. 
Вірогідно нижчі показники встановлено у вікових групах 
70–79 (р = 0,004) та 80–89 (р = 0,0005) років. Утрата зне-
жиреної маси в жінок вікової групи 50–59 років становила 
1,7 %, 60–69 років – 2 %, 70–79 років – 5,3 %, 80–89 років – 
10,2 % [43].

Рекомендації з діагностики саркопенії робочої групи з 
вивчення саркопенії (EWGSOP, 2019) [17].

Діагностичні критерії саркопенії (EWGSOP, 2019): 
1. зниження сили скелетних м’язів;
2. зниження маси та якості скелетних м’язів;
3. зниження функції скелетних м’язів.
Установлення діагнозу «саркопенія» ґрунтується на ви-

явленні двох із трьох зазначених вище критеріїв (табл. 3).
Групою EWGSOP у 2018 році запропоновані «відрізні» 

точки для діагностики саркопенії (табл. 4) [17].

У 2019 році групою EWGSOP запропоновано оновле-
ний алгоритм з діагностики саркопенії «Виявити-Оціни-
ти-Підтвердити-Тяжкість» («Find-Asess-Confirm-Severity» 
(F-A-C-S)) (рис. 2). На етапі скринінгу запропоновано 
використовувати опитувальник для діагностики саркопе-
нії SARC-F. Переклад опитувальника українською мовою 
наводимо нижче (табл. 5). Для оцінювання сили, маси та 
функції скелетних м’язів запропоновано широкий спектр 
методів. Вартість, доступність і простота у використанні 
визначають їх застосування в клінічній практиці та при 
проведенні клінічних досліджень.

ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ САРКОПЕНІЇ 
ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА. Основним напрям-
ком терапії в пацієнтів із саркопенією є фізичні наванта-
ження. Традиційно використовують аеробні вправи, які 
корисні для поліпшення стану серцево-судинної та ди-
хальної систем та мають позитивний вплив на співвідно-
шення жирової та знежиреної маси тіла. 

Позитивний 
результат / Positive

Знижений показник / Low

Знижений показник / Low

Знижений  
показник /  

Low

Норма / Normal

Негативний  результат / 
Negative

Норма /  
Normal

SARC-F

Оцінювання сили скелетних м’язів /  
Assessment of muscle strength 

Динамометрія, тест «встати зі стільця» /  
Grip strength, Chair stand test

Імовірна саркопенія / Sarcopenia probable

Саркопенія підтверджена / Sarcopenia confirmed

Оцінювання функції скелетних м’язів /  
Assessment of physical performance

Швидкість ходи, SPPB-тест, тест «3-метровий»,  
тест «400 метрів» / Gait speed, SPPB, 

Timed-up-and-go test,  400m walk

Немає саркопенії.  
Повторити скринінг пізніше / 
No sarcopenia. Rescreen later

Немає саркопенії.  
Повторити скринінг пізніше / 
No sarcopenia. Rescreen later

У клінічній практиці 
виявлених даних достатньо 

для оцінювання причин  
та початку корекції стану /  

In clinical practice, this is 
enough to trigger assessment 

of causes and start 
intervention

Тяжка саркопенія / 
 Severe sarcopenia

Оцінювання маси та якості скелетних м’язів / 
Assessment of muscle quantity or quality

Двофотонна рентгенівська абсорбціометрія, 
біоімпедансний аналіз, комп’ютерна томографія

магнітно-резонансна томографія / Dual-energy X-ray 
absorptiometry, bioelectrical impedance analysis,

computed tomography, magnetic resonance imaging

Рис. 2. Алгоритм діагностики саркопенії «Виявити-Оцінити-Підтвердити-Тяжкість», EWGSOP, 2019 [17]   
Fig. 2.  An algorithm for diagnosing sarcopenia (Find-Asess-Confirm-Severity (F-A-C-S)), EWGSOP, 2019 [17]

F – Виявити / 
F – Find cases

A – Оцінити / 
A – Assess

С – Підтвердити / 
С – Confirm

S – Тяжкість /  
S – Severity
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Відомо, що силові анаеробні фізичні навантаження 
мають більш значний вплив на кістково-м’язову систему, 
запобігаючи розвитку остеопорозу та саркопенії. Силові 
фізичні вправи мають багато переваг для людей будь-яко-
го віку та, імовірно, особливо важливі для осіб літньо-
го віку. До переваг належать: збільшення м’язової маси 
тіла, збільшення швидкості обміну речовин, збільшення 
щільності кісткової тканини, зниження ризику падінь та 
отримання травми. Проте сьогодні порушено багато пи-
тань щодо виду, частоти та тривалості силових фізичних 
навантажень у профілактиці та лікуванні саркопенії. У де-
кількох дослідженнях показано, що більш низька частота 
тренувань може бути настільки ж ефективною, як і більш 
висока [53, 54]. Водночас як інші дослідники стверджують, 
що два або три силові тренування на тиждень призводять 
до збільшення площі поперечного перетину чотириголо-
вого м’яза й ліктьового згинача вдвічі проти даних в осіб, 
які виконували одне тренування на тиждень. Однак за-
гальний обсяг  тренуваннь на тиждень (кількість занять, 
помножена на кількість повторів вправ) не був однаковим 
у зазначених досліджуваних групах [55]. 

У 2016 році науковцями M. H. Thomas та S. P. Burns [55] 
опубліковані результати дослідження, у якому проводило-
ся порівняльне оцінювання ефективності двох різних під-
ходів щодо фізичних навантажень в атлетів. Набір фізич-
них вправ був однаковим у двох групах та спрямованим на 
зміцнення грудних, дельтоподібних м’язів, трицепсів, біце-
псів, м’язів спини та живота, чотириголового м’яза. Проте 
1 група виконувала вправи три рази на тиждень, 2 група – 
раз на тиждень. За демографічними параметрами групи 
вірогідно не різнилися. Дослідження тривало 8 тижнів. Як 
наслідок, було встановлено збільшення показника знежи-
реної маси в першій групі спостереження на 1,06±1,78 кг, у 
другій – на 0,99 ± 1,31 кг. Зазначені показники між групами 
вірогідно не різнилися (t = 0,09; p > 0,05). Сила скелетних 
м’язів вірогідно покращувалася в обох групах спостере-
ження: на 11 та 7%, відповідно (р < 0,05), проте між гру-
пами вірогідних відмінностей результатів не встановлено 
(t = 1,31; p > 0,05). Отже, у зазначеному дослідженні не вияв-
лено вірогідних відмінностей показників знежиреної маси 
та сили скелетних м’язів залежно від частоти виконання 
силових фізичних вправ [55].  Отримані дані підтверджу-
ються результатами інших досліджень [54, 56]. Kamandulis 
та співавт. [57] вивчали показники сили скелетних м’язів 
нижньої кінцівки та площі поперечного перетину чотири-
голового м’яза в активних молодих людей при виконанні 
силових навантажень один або три рази на тиждень протя-
гом семи тижнів.  Як наслідок, дослідниками не встановле-
но вірогідних відмінностей зазначених показників. 

За даними інших дослідників, цикл занять (курс – 
10–12 тижнів, тривалістю 30 хвилин, 2 рази на тиждень) 
призводить до значного збільшення м’язової сили в літ-
ніх чоловіків і жінок. Ефективність фізичних навантажень 
перевищує результати інших видів лікування саркопенії, 
що  застосовувалися без поєднання з фізичним наван-
таженням (різні варіанти замісної гормональної терапії,  
корекція харчування та ін.) [39, 58-60].

Одним із комплексів, який спеціально розроблено для 
профілактики падінь в осіб старших вікових груп, який 

передбачає набір вправ для зміцнення м’язів, покращан-
ня статичного балансування та прогулянки на свіжому 
повітрі, є комплекс «Отаго» [13]. Ефективність програ-
ми «Отаго» оцінена в чотирьох окремих контрольованих 
дослідженнях у дев’яти містах Нової Зеландії. Загалом 
участь у дослідженні брали 1016 учасників (23 % чолові-
ків) віком від 65 до 97 років, 810 учасників (80 %) віком 
80 років і старше. Пацієнти були включені в програму че-
рез 64 центри надання первинної допомоги. Поширеною 
причиною надання згоди пацієнтом була рекомендація 
лікаря. 434 (43 %) учасники повідомили про падіння в 
попередньому році. Не включали осіб, які не могли хо-
дити навколо свого будинку, отримували фізіотерапію 
в період дослідження або мали когнітивні порушення. 
Ефективність програми схвалено в систематичному ог-
ляді Cochrane Collaboration.

На базі відділу клінічної фізіології та патології опор-
но-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології іме-
ні  Д.  Ф.  Чеботарьова НАМН України» проведено дослі-
дження, метою якого було оцінити роль вітаміну D та 
лікувальної фізкультури в корекцїї змін скелетної м’язової 
тканини в жінок у постменопаузальному періоді. Резуль-
тати дослідження показали, що в жінок, які отримували 
комплексну терапію вітаміном D та лікувальною фізкуль-
турою протягом 12 місяців, виявлено вірогідне покра-
щання щоденної активності, якості життя, статичного 
балансування, сили скелетних м’язів та зниження частоти 
падінь у жінок у постменопаузальному періоді [61].

 
КОРЕКЦІЯ ХАРЧУВАННЯ. Унаслідок метаболічних змін в 
осіб літнього віку продукування білка в м’язовій тканині є 
меншим, як порівняти з особами молодого віку при вжи-
ванні однакової кількості білка. В осіб, які вживають білок у 
кількості 1,1 г/кг маси тіла втрачають вірогідно менше зне-
жиреної маси, як порівняти з особами, у раціоні яких кіль-
кість білка становить 0,7–0,9 г/кг [62]. У дослідженні «Health, 
Aging and Body Composition Study» встановлено, що особи, 
які вживають найбільшу кількість білка за квартильним 
розподілом, утрачають на 40 % менше апендикулярної зне-
жиреної маси проти осіб, які вживають найменшу [63, 64].

Мінімальною кількістю білка, завдяки якій підтриму-
ється м’язова тканина, є 1 г/кг маси тіла/день. Установлено, 
що додаткове призначення пацієнтам із саркопенією білка 
обсягом 0,25 г/кг маси тіла/день призводило до достовір-
ного підвищення знежиреної маси. При вживанні білка 
обсягом 1,6 г/кг маси тіла/день виявлена гіпертрофія м’я-
зів в осіб літнього віку. Попередні результати нещодавно 
опублікованого рандомізованого дослідження показали, 
що оптимальною кількістю високоякісного білка є 25–30 г 
за один прийом їжі, що відповідає 2,5–2,8 г лейцину [65], 
оскільки більш високий вміст білка не викликає стимуля-
ції синтезу білка м’язової тканини [66]. 

Серед незамінних амінокислот найбільш потуж-
ний анаболічний вплив на м’язову тканину має лейцин.  
Результати досліджень підтверджують ефективність су-
мішей, збагачених лейцином, щодо втрати м’язової маси. 
В іншому дослідженні 41 особа віком 66–84 роки протягом 
18 місяців вживала 8 г незамінних амінокислот, що зумо-
вило збільшення м’язової маси та збільшення чутливості 



ISSN 2413-7944 327

П Р О Ф І Л А К Т И Ч Н А  М Е Д И Ц И Н А

до інсуліну. C. S. Katsanos [67] при проведенні порівняль-
ного дослідження встановив, що в осіб, які вживали лей-
цин обсягом 2,8 г, виявлено вірогідне збільшення синтезу 
білка проти осіб, які отримували лейцин обсягом 1,7 г. 
Доведено, що синтез білка в м’язовій тканині зростає при 
вживанні незамінних амінокислот та одночасному вико-
нанні фізичних вправ. 

У дослідженні H. Alemán-Mateo та співавт. [68] дода-
вання до звичайної дієти чоловікам літнього віку сиру  
«Рікота», збагаченого білком (210 г/день, що відповідає 
15,7 г білка, включно з незамінними амінокислотами 8,6 
г/день) протягом 3 місяців спричинювало вірогідне під-
вищення знежиреної маси верхніх кінцівок та маси тіла.  
В  інших дослідженнях при додаванні харчових добавок, 
які містили 11 незамінних амінокислот та аргінін, особам 
літнього віку виявлено вірогідне збільшення сили скелет-
них м’язів. У дослідженні PROVIDE в осіб із саркопенією, 
які отримували активну суміш, яка містила 20 г сироватко-
вого білка, 3 г лейцину, 9 г карбогідрату, 3 г жирів, 800 МО 
вітаміну D, виявлено вірогідне покращення апендикуляр-
ної знежиреної маси (р = 0,045) та функціонального стану 
скелетних м’язів. [65] При проведенні двох досліджень під 
кервництвом Tieland M. та співавт. [67] пацієнти отриму-
вали молоко, що містило 15 г білка, двічі на день упродовж 
24 тижнів, що привело до вірогідного покращання показ-
ників сили та функціонального стану скелетних м’язів, 
проте змін щодо маси скелетних мязів не виявлено. 

Основним джерелом високоякісного білка серед про-
дуктів тваринного походження є м’ясо тварин, птахів, 
риби, молочні продукти, яйця; рослинного походження – 
ізольований соєвий білок. Проте, згідно з даними декіль-
кох досліджень, саме білки молока, зокрема білок молоч-
ної сироватки, перевершує показники стимуляції синтезу 
білка в м’язовій тканині, як порівняти з іншими протеїна-
ми в чоловіків літнього віку [69]. 

Згідно з рекомендаціями щодо харчування пацієнтів із 
саркопенією особам літнього віку рекомендують уживати 
білок обсягом 1,0–1,5 г/кг маси тіла/день [64]. За даними 
R. Rizolli [70], провідного науковця в галузі досліджен-
ня саркопенії, оптимальна кількість білка має становити 
1,0–1,2 г/кг маси тіла/день.  Міжнародна група дослідни-
ків PROT-AGE також рекомендує особам віком понад 
65 років вживати білок обсягом 1,0–1,5 г/кг маси тіла/день 
незалежно від наяності супутньої патології. Згідно з реко-
мендаціями щодо харчування Північної Європи кількість 
білка в раціоні харчування для практично здорових літніх 
осіб має становити 1,2–1,4 г білка/кг маси тіла/день [62]. 
Обмеженням у вживанні білка згідно з рекомендаціями 
експертної групи ESPEN є хронічна ниркова недостатність 
тяжкого ступеня. У цьому випадку пацієнтам рекоменду-
ють вживати білок обсягом 0,6–0,8 г/кг маси тіла/день [62].

ФАРМАКОТЕРАПІЯ. У численних роботах підтвердже-
но збільшення ризику розвитку саркопенії (у 2 рази) при 
дефіциті вітаміну D (менше 25 нмоль/л (10 нг/мл)). Уста-
новлено, що додаткове призначення вітаміну D особам 
літнього віку попереджає розвиток саркопенії, порушень 
функціональних можливостей і ризик падінь [71, 72] у паці-
єнтів з вихідним низьким рівнем вітаміну D [73]. За даними  

H. A. Bischoff-Ferrari та співавт. [74], сила скелетних м’язів 
вірогідно збільшувалася на 17 % при терапії вітаміном D.  
В огляді літератури L. Rejnmark [73] показав позитивну дію 
вітаміну D на силу скелетних м’язів та їхні функціональні 
можливості, але недоліком цього огляду є те, що включені 
в дослідження пацієнти були молодого віку (20–40 років). 
У 2015 році в журналі Osteopororis Int. опубліковані резуль-
тати рандомізованого, подвійного, плацебо-контрольовано-
го, клінічного дослідження в жінок у постменопаузальному 
періоді [73], у якому пацієнти отримували протягом 9 міся-
ців вітамін D (1000 МО/добу) або плацебо. При оцінюванні 
впливу вітаміну D/плацебо на знежирену масу, який оціню-
вали за допомогою двофотонного рентгенівського абсор-
бціометра (Lunar, GE, Madison, WI, USA), в основній групі, 
яка отримувала вітамін D, вірогідних змін апендикулярної 
знежиреної маси за 9 місяців спостереження не встановле-
но (p = 0,21), у групі-плацебо встановлена вірогідна її втрата 
(-6,8 %), (р = 0,03). Сила скелетних м’язів в основній групі ві-
рогідно збільшилася на 25,3 % у 55 % жінок (р < 0,001), у гру-
пі-плацебо не встановлено вірогідних відмінностей показни-
ка. При оцінюванні функціональних можливостей скелетних 
м’язів в основній групі встановлено вірогідне покращання 
за даними тесту «сісти-встати» (р < 0,001),  у групі-плацебо – 
без вірогідних змін (р = 0,77) [73]. Отже, на підставі представ-
лених результатів досліджень доведено позитивний вплив 
терапії вітаміном D на стан скелетних м’язів [75, 76]. Проте 
в низці досліджень, проведених протягом останніх років, та-
кого зв’язку не встановлено [77, 78].

В епідеміологічних дослідженнях підтверджено вза-
ємозв’язок між зниженим рівнем тестостерону з віком 
і зниженням м’язової сили та функції. Зниження рівня 
естрогенів у жінок з віком, у постменопаузальний період 
має значний вплив на м’язову силу, оскільки відомо, що 
естрогени, конвертуючись у тестостерон, мають анаболіч-
ний вплив на синтез м’язового білка. Крім того, обидва ці 
статеві гормони пригнічують продукування протизапаль-
них цитокінів, що зумовлює катаболічний вплив на стан 
м’язової тканини. Проте призначення терапії препарата-
ми, які містять естрогени і тестостерон, жінкам не при-
вело до вірогідного покращання стану м’язової тканини 
[79, 80]. У дослідженні Women Health Initiative у жінок, які 
отримували замісну гормональну терапію (ЗГТ), виявле-
на вірогідно менша втрата знежиреної маси, як порівняти 
із групою плацебо при спостереженні протягом 3–6 років 
[81]. Дані нещодавно опублікованого мета-аналізу пока-
зали, що замісна терапія естрогенами має вірогідний по-
зитивний вплив на силу скелетних м’язів у постменопау-
зальних жінок. Жінки, які приймали ЗГТ, мали показники 
сили скелетних м’язів на 5 % вище проти контрольної 
групи. Зважаючи на те, що жінки втрачають близько 1 % 
сили скелетних м’язів щороку після настання менопаузи, 
автори метааналізу вважають, що ЗГТ має відносно малий 
клінічно значимий ефект [82]. 

При призначенні ж замісної терапії тестостероном чо-
ловікам були отримані двоїсті результати залежно від 
віку обстежуваних. У кількох дослідженнях виявлена 
позитивна роль терапії тестостероном у молодих гіпого-
надних чоловіків на показники знежиреної маси та сили. 
М’язова сила збільшувалася від 20 до 60 % – ці показни-
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ки були нижчими, як порівняти з ефективністю силових 
навантажень. Анаболічний ефект терапії тестостероном у 
літніх гіпогонадних чоловіків був менш вираженим: у ба-
гатьох дослідженнях виявлені мінімальні зміни в тілобу-
дові, збільшення м’язової сили не зафіксовано. Результати 
низки досліджень показали збільшення м’язової сили від 
10 до 25 %, але ці дослідження не були плацебо-контро-
льованими. 

Установлено, що введення тестостерону чоловікам мо-
лодого та літнього віку зумовлює збільшення маси ске-
летних м’язів. Проте при введенні тестостерону чолові-
кам літнього віку не виявлено зростання сили скелетних 
м’язів на відміну від ефективності в молодих чоловіків. 
Доведено, що введення тестостерону пригнічує розвиток 
саркопенічного синдрому, зокрема втрату маси та сили 
скелетних м’язів. В недавньому рандомізованому, плаце-
бо-контрольованому дослідженні при введенні тестосте-
рону в супрафізіологічних дозах протягом 6 місяців ви-
явлено збільшення маси скелетних м’язів на рівні нижніх 
кінцівок, сили скелетних м’язів на рівні верхніх та ниж-
ніх кінцівок. Попри це, хоча при призначенні високих доз 
тестостерону чоловікам літнього віку виявлено зростання 
сили скелетних м’язів, необхідно пам’ятати, що потенційні 
ризики зазначеної терапії на сьогодні переважають пози-
тивний ефект від їх використання. Виявлені такі ризики 
при введенні тестостерону чоловікам літнього віку: апное 
під час сну, тромботичні ускладнення та зростання ризику 
розвитку раку передміхурової залози. З огляду на зазна-
чені ризики зараз вивчається ефективність селективних 
модуляторів андрогенних рецепторів, яким притаманні 
висока селективність та кращі фармакокінетичні власти-
вості, проте необхідні подальші дослідження щодо ви-
вчення їхньої ефективності. 

Препарати, які містять дегідроепіандростерон, у Сполу-
чених Штатах Америки зареєстровано як харчову добавку, 
також вони є широкодоступними в країні. На відміну від 
тестостерону та естрадіолу дегідроепіандростерон є попе-
редником гормонів, який конвертується в статеві гормони 
в специфічних цільових тканинах. 95 % секретується ко-
рою наднирників під впливом андренокортикотропного 
гормону та пролактину. Попри це при введенні дегідрое-
піандростерону чоловікам та жінкам літнього віку вияв-
лено зростання мінеральної щільності кісткової тканини, 
рівня тестостерону та естрадіолу, проте змін щодо маси, 
сили та функціональних можливостей скелетних м’язів не 
виявлено [83]. A. Abbasi та співавт. [84] не виявили зв’яз-
ку між рівнем дегідроепіандростерону та особливостями 
тілобудови. У невеликому, подвійному, сліпому, рандо-
мізованому та плацебо-контрольованому дослідженні 
J. J. Christiansen та співавт. [13] вивчали ефективність де-
гідроепіандростерону (50 мг протягом 6 місяців) у жінок 
(n = 10, вік – 38,5 років) з недостатністю андрогенів. Як на-
слідок, не виявлено вірогідного впливу терапії на показни-
ки м’язової, жирової та кісткової тканин, окрім показника 
знежиреної маси всього тіла, який вірогідно збільшився 
унаслідок терапії (р = 0,02). В іншому дослідженні при 
введенні дегідроепіандростерону обсягом 50–100 мг на 
день протягом 3–9 місяців також не виявлено вірогідного 
збільшення маси скелетних м’язів [84].

Важливі дані отримані щодо впливу гормону росту 
на розвиток саркопенії. T. Briosche та співавт. довели, що 
введення соматотропного гормону старим мишам зумов-
лювао зростання знежиреної маси, при цьому спостері-
галося збільшення швидкості синтезу білка в скелетних 
м’язах. До того ж, виявлені вік-асоційоване зниження 
оксидативного стресу, підвищення рівня ІФР-1 та індук-
ція антиоскидантних ензимів у скелетній м’язовій тка-
нині тварин, які отримували СТГ. Необхідні подальші 
дослідження для підтвердження зазначених попередніх 
результатів. Гормон росту має непрямий анаболічний 
вплив на м’язову тканину шляхом стимуляції продукції 
в печінці ІФР. Рівень гормону росту в літніх осіб знижу-
ється з віком. Тому є гіпотеза, що призначення терапії 
фактором росту в літніх осіб може попереджати втрату 
м’язової тканини. Попри це результати більшості дослі-
джень показали, що зазначена терапія не ефективна щодо 
стану м’язової маси та функції. Призначення гіпотала-
мічного рилізинг-гормону зумовило підвищення рівня 
продукції гормону росту й помірне підвищення м’язової 
сили. При призначенні безпосередньо ІФР літнім жінкам 
з недавнім переломом шийки стегнової кістки виявлено 
збільшення м’язової сили [21]. Питання впливу терапії 
СТГ на масу, силу та функціональні можливості скелетної 
м’язової тканини досі є дискутабельним. На моделі тва-
рин терапія СТГ була високоефективною в пригніченні 
розвитку саркопенічних симптомів: атрофії м’язів та зни-
женні синтезу білка, зокрема в комбінації з фізичним на-
вантаженням. Вплив терапії СТГ в осіб літнього віку має 
протиріччя. У деяких дослідженнях продемонстровано 
покращення сили скелетних м’язів при довготривалому 
введенні СТГ (3–11 місяців). У нещодавно опубліковано-
му досліджені виявлено позитивний вплив комбінованої 
терапії СТГ та тестостероном у профілактиці розвитку 
саркопенії. Проте на сьогодні описано декілька причин, 
які пояснюють неефективність терапії СТГ у покращенні 
маси та сили скелетних м’язів: нездатність екзогенного 
СТГ імітувати пульсуючий характер секреції гормону в 
організмі або індукувати СТГ-відносну резистентність 
до інсуліну. Крім того, в осіб літнього віку знижується 
рівень mРНК рецепторів СТГ у скелетній м’язовій тка-
нині проти осіб молодого віку, демонструючи вірогідний 
негативний зв’язок з рівнем міостатину. У багатьох до-
слідженнях виявлено побічні ефекти СТГ-терапії: набряк 
м’яких тканин, карпальний тунельний синдром, артрал-
гії, гінекомастію [83].

Перспективними напрямками фармакотерапії саркопе-
нії на сьогодні є вивчення ефективності та безпеки інгібі-
торів міостатину й селективних модуляторів андрогенних 
рецепторів [10, 41].

Отже, саркопенія є геріатричним синдромом, що часто 
спостерігається в осіб літнього віку, послаблює їхні фі-
зичні можливості, погіршує якість життя, призводить до 
збільшення частоти падінь і, відповідно, ризику остеопо-
ротичних переломів. У зв’язку із цим необхідні епідеміо-
логічні дослідження з вивчення поширеності та факторів 
ризику саркопенії в осіб старших вікових груп, розроблен-
ня методів і засобів діагностики, профілактики та лікуван-
ня порушень функціонального стану м’язової системи.
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Sarcopenia (literature review)
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Today, when it comes to geriatric syndromes, scientists pay an extraor-
dinary amount of attention to sarcopenia, due to its significant medical 
and social consequences of the condition. It has been  established that in 
the presence of sarcopenia the risk of falls and fractures increases, daily 
physical activity decreases. It is associated with pathologies of the car-
diovascular system and respiratory organs, and cognitive impairment; 
quality of life is made worse, patients with sarcopenia need extraneous 
help. The prevalence of sarcopenia varies significantly (5-70%) depend-
ing on age, gender and ethnicity. In 2009, the European Working Group 
on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) was set up to actively de-
velop definitions and diagnostic criteria for sarcopenia. In 2010, a first 
consensus was published on the definition and diagnosis of sarcopenia, 
in 2019, the consensus was updated. According to the latest revision 
of EWGSOP consensus, sarcopenia is a progressive and generalized 
skeletal muscle disease that is associated with an increased risk of falls, 
fractures, impaired physical activity and mortality. The review of the 
EWGSOP consensus is driven by the significant increase of the number 
of sarcopenia studies in the world, and the emergence of new data on 
the epidemiology, mechanisms of development, diagnosis, prevention 
and treatment of the condition. To date, sarcopenia is considered a 
disorder. In 2016, the diagnosis of sarcopenia was formally included in 
the supplemented 10th International Classification of Diseases under 
the code M 62.84. This article presents data on the epidemiology of 
sarcopenia, describes the mechanisms of development, outlines the lat-
est recommendations for the diagnosis of sarcopenia according to the 
2019 EWGSOP consensus, as well as methods for the prevention and 
treatment of the disease.  
Key words: sarcopenia, muscle, age.
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Саркопения (обзор литературы)
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На сегодняшний день среди гериатрических синдромов особое 
внимание ученых всего мира уделяется саркопении, что обу-
словлено значительными медико-социальными последствиями 
указаннго состояния. Установлено: при наличии саркопении 
возрастает риск падений и переломов, снижается ежедневная 
физическая активность, ухудшается работа сердечно-сосудистой 
системы, органов дыхания и качество жизни в целом. Пациенты 
с саркопенией страдают когнитивными нарушениями и, как след-
ствие, нуждаются в посторонней помощи; увеличивается риск их 
госпитализации. Распространенность саркопении значительно ва-
рьируется (5–70 %) в зависимости от возраста, пола и этнической 
принадлежности. В 2009 году была создана Европейская рабочая 
группа по саркопении у лиц пожилого возраста (European Working 
Group on Sarcopenia in Older People, EWGSOP), которая активно 
занимается разработкой дефиниций и диагностических критериев 
саркопении. Консенсус по определению и диагностике саркопении 
впервые был опубликован в 2010 году, а в 2019 году обновлен. 
Согласно с последним консенсусом EWGSOP, саркопения – 
прогрессирующее и генерализованное заболевание скелетных 
мышц, которое ассоциировано с повышенным риском падений, 
переломов, нарушений двигательной активности и летальности. 
Обновление консенсуса EWGSOP обусловлено ростом количества 
исследований саркопении в мире, постоянно появляются новые 
данные об эпидемиологии, механизмах развития, диагностике, 
профилактике и лечении. На сегодняшний день саркопению 
рассматривают как заболевание. В 2016 году диагноз «саркопения» 
был официально включен в дополненную 10-ю международную 
классификацию болезней под кодом М 62.84. В статье представ-
лены данные по эпидемиологии саркопении, описаны механизмы 
развития, освещены последние рекомендации по диагностике сар-
копении, согласно консенсусу EWGSOP 2019 года, а также методы 
профилактики и лечения указанного заболевания.
Ключевые слова: саркопения, мышечная ткань, возраст.
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