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Σαρκοπενία είναι πάθηση που χαρακτηρίζεται από προοδευτική
και γενικευμένη απώλεια της σκελετικής μυικής μάζας και
δύναμης/φυσική απόδοση με κίνδυνο εμφάνισης αναπηρίας,
κακής ποιότητας ζωής και θάνατο.
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Πληθυσμοί στην Αμερικανική Ήπειρο
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Ποια είναι η συχνότητα της νόσου

Σχόλια: Αφού μέχρι πρότινος δεν υπήρχε ξεκάθαρος ορισμός, 
1. Πως είμαστε σίγουροι ότι τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι σωστά ;
2. Γιατί διαφορετική συχνότητα σε διαφορετικούς πληθυσμούς;
3. Επιτρέπεται η γενίκευση των αποτελεσμάτων;
4. Ποιοι ήταν οι υπό εξέταση πληθυσμοί, ποια τα κριτήρια συμμετοχής & αποκλεισμού;



Ετήσιο κόστος (US)

Οστεοπορωτικά 
κατάγματα

$16.3 δισεκ. $18.5 δισεκ.

Σαρκοπενία 

Janssen I, Shepard DS, Katzmarzyk PT, Roubenoff R. The healthcare costs of sarcopenia in the United States. J 
Am Geriatr Soc. 2004 Jan;52(1):80-5. 

Μάλλον χρειαζόμαστε και φάρμακα για βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας σε 
ηλικιωμένους καθώς το οικονομικό κόστος μιας τέτοιας προοπτικής είναι τεράστιο.

*επιβίωση, λοιμώξεις, τη διάρκεια της παραμονής στο 
νοσοκομείο,  η τοξικότητα θεραπειών, κινητική αναπηρία
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Προτεινόμενες μετρήσεις στη σαρκοπενία
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Προτεινόμενες μετρήσεις στη σαρκοπενία



Δείκτης σκελετικής μυικής μάζας
skeletal muscle mass index (SMI) 
= Appendicular Skeletal Mass/height² σε kg/m²

Τιμές SMI μικρότερες από 2 SD κάτω από τη 
μέση SMI ενός νεαρού πληθυσμού αναφοράς 
από τη μελέτη Rosetta θεωρούνται ενδεικτικές 
σαρκοπενίας.

♂ < 7.26 kg/m²   
♀ < 5.45 kg/m²

Dual X-ray Absorptiometry (DXA) Baumgartner et al. (1998)



1. Cao L, Chen S, Zou C, Ding X, Gao L, Liao Z, Liu G, Malmstrom TK, Morley JE, Flaherty JH, An Y, Dong B. A pilot 
study  of the SARC-F scale on  screening sarcopenia and physical disability in the Chinese older  people. J Nutr 
Health Aging. 2014 Mar;18(3):277-83.

2.     Woo J, Leung J, Morley JE. Validating the SARC-F: a suitable community screening tool for sarcopenia?
J Am Med Dir Assoc. 2014 Sep;15(9):630-4. 





ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ –
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 



Θεραπευτικές παρεμβάσεις στη γηριατρική σαρκοπενία

• Άσκηση /προπόνηση/ 
φυσικοθεραπεία

• Διατροφή

• Βιταμίνες και άλλα 
συμπληρώματα

• Συμβουλευτική / εκπαίδευση 
στον τρόπο ζωής

• Μυϊκή διέγερση με συσκευές

• Φαρμακευτικές παρεμβάσεις



ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ-
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ



• Οι ηλικιωμένοι έχουν την τάση να λαμβάνουν λιγότερες
θερμίδες σε γενικές γραμμές, μπορεί να οδηγήσει σε έντονη
ανεπάρκεια σε πρωτεΐνη, καθώς και ανεπάρκεια άλλων
σημαντικών θρεπτικών συστατικών.

• H διατήρηση επαρκούς πρόσληψης πρωτεϊνών καθώς και
επαρκής θερμιδική πρόσληψη είναι μια σημαντική πτυχή της
θεραπείας αυτής της ασθένειας.

Mithal A et al. Osteoporosis International 2011
Brose A et al. J  Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2003;58:11-9
Calvani R et al J Frailty Aging 2013;2:38–53. 

Διατροφή



Σημασία της διατροφικής παρέμβασης 
• Οι επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι ο χρόνιος 

υποσιτισμός (ανεπαρκής πρόσληψη πρωτεϊνών και 
ενέργειας, έλλειψη μικροθρεπτικών συστατικών) 
συμβάλλει στη σαρκοπενία.

• Η τρίτη Εθνική Έρευνα για την Υγεία και τη Διατροφή 
(NHANES III), μια πληθυσμιακή μελέτη κοόρτης, 
διαπίστωσε ότι στους ηλικιωμένους ενήλικες με 
σαρκοπενία, κακή ποιότητα διατροφής και σωματική 
αδράνεια συνδέονταν με υψηλότερο κίνδυνο 
θνησιμότητας.



• Ομοίως, στη μελέτη ABC Health σε ενήλικους της 
κοινότητας με καλή λειτουργικότητα διαπιστώθηκε 
ότι η χαμηλή πρόσληψη πρωτεϊνών συνδέεται με 
αυξημένο κίνδυνο περιορισμού της κινητικότητας.

• Πιο πρόσφατα, τα αποτελέσματα από την έρευνα 
Very Important Protein (VIP) στην Ιταλία 
υποδηλώνουν συσχετισμό μεταξύ της πρόσληψης 
πρωτεϊνών και της μυϊκής μάζας και της δύναμης 
κατά τη διάρκεια όλων των ηλικιών.



Διατροφικές παρεμβάσεις

1) Πρωτεΐνες και συμπλήρωμα πρωτεΐνης, 
2) Τα βασικά αμινοξέα (essential amino acids, 

EAAs), κυρίως διακλαδισμένης αλυσίδας
3) Διατροφικά συμπληρώματα που συνδυάζουν 

πρωτεΐνη και λευκίνη
4) Ο μεταβολίτης της λευκίνης beta-hydroxy-beta-

methylbutyrate (HMB) 
5) Βιταμίνες 
6) Μικροθρεπτικά συστατικά



•Η έρευνα έχει δείξει ότι οι ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί
να χρειάζονται περισσότερη πρόσληψη πρωτεΐνης ανά κιλό σε
σχέση με τα νεαρά άτομα, ώστε να διατηρούν κατάλληλα
επίπεδα πρωτεΐνης που να ενισχύουν τη μυϊκή μάζα 1,2.

•Πολλοί παράγοντες συμβάλλουν στις υψηλότερες ανάγκες σε
πρωτεΐνες των ηλικιωμένων, συμπεριλαμβανομένης της
μειωμένης αναβολικής τους απόκρισης στην πρόσληψη
πρωτεϊνών και της αυξημένης επικράτησης φλεγμονωδών και
καταβολικών συνθηκών που συνδέονται με τη γήρανση 3,4.

1. Campbell WW, Crim MC, Dallal GE, Young VR, Evans WJ. Increased protein requirements in elderly people: data and retrospective reassessments. 
Am J Clin Nutr. 1994 Oct;60(4):501-9
2. Campbell WW, Evans WJ. Protein requirements of elderly people. Eur J Clin Nutr. 1996 Feb;50 Suppl 1S180-3
3. Moore DR, Burd NA. Exercise intensity matters for both young and old muscles. J Physiol. 2009;587(3):511-2. 
4 Walrand S, Guillet C, Salles J, Cano N, Boirie Y. Physiopathological mechanism of sarcopenia. Clin Geriatr Med. 2011;27(3):365-85. 





Πρωτεΐνες 
ποσότητα και ποιότητα

1) Ανάμειξη των γρήγορων πρωτεϊνών απορρόφησης (ορού
γάλακτος) και αργών (καζεΐνη) πρωτεϊνών απορρόφησης
γάλακτος έχουν καλύτερη απόδοση στη σύνθεση μυών από τα
ροφήματα σόγιας μετά από προπόνηση ενδυνάμωσης σε νέους.
Αυτές οι διαφορές αποδόθηκαν στο περιεχόμενο των αμινοξέων
κυρίως της λευκίνης. 1

2) Επίσης βρέθηκε πως δίνοντας 20 g από πρωτεΐνη ορού γάλακτος
(σημασμένη με φαινυλαλαλανίνη) είχαν μεγαλύτερα ποσοστά
μεταγευματικής πρωτεϊνικής σύνθεσης σε σχέση με ίση ποσότητα
καζεΐνης. 2

3) Η μεταγευματική κατακράτηση πρωτεΐνης ήταν μεγαλύτερη σε
ηλικιωμένους όταν χορηγήθηκαν πρωτεΐνες ορού γάλακτος σε
σχέση με καζεΐνη.

4) Φαίνεται πως οι αργές πρωτεΐνες απορρόφησης έχουν καλύτερη
επίδραση σε νέους, ενώ οι γρήγορες πρωτεΐνες είναι καλύτερες
στους ηλικιωμένους. 3

1. Paddon-Jones D et al. Am J Clin Nutr. 2008;87:1562S-6S.
2. Pennings B et al. Am J Clin Nutr. 2011;93:997-1005. 
3. Gryson C et al.  Clinical Nutrition 2013
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Υπερ - πρωτεϊνικά συμπληρώματα 



• Τα ΕΑΑ έχουν αποδειχθεί ότι διεγείρουν τη 
σύνθεση των μυϊκών πρωτεϊνών (1), αν και αυτό το 
αποτέλεσμα μπορεί να αμβλυνθεί σε μεγαλύτερη 
ηλικία (2).

• Τα συμπληρώματα λευκίνης και / ή HMB έχουν 
επίσης προταθεί ως μια αποτελεσματική 
προσέγγιση για τη βελτίωση της αντοχής και της 
μυϊκής μάζας σε ηλικιωμένους ενήλικες λόγω των 
επιπτώσεών τους στη σύνθεση μυϊκής πρωτεΐνης, 
ωστόσο οι μελέτες ήταν κάπως ασυνεπείς (3,4).

1. Volpi E, Mittendorfer B, Wolf SE, Wolfe RR. Oral amino acids stimulate muscle protein anabolism in the elderly despite
higher first-pass splanchnic extraction. Am J Physiol. 1999;277(3 Pt 1):E513-20.
2. Timmerman KL, Volpi E. Amino acid metabolism and regulatory effects in aging. Curr Opin Clin Nutr Metab Care.
2008;11(1):45-9.
3. Borack MS, Volpi E. Efficacy and Safety of Leucine Supplementation in the Elderly. J Nutr. 2016;146(12):2625S-9S. 
4. Wilson GJ, Wilson JM, Manninen AH. Effects of beta-hydroxy-beta-methylbutyrate (HMB) on exercise performance and 
body composition across varying levels of age, sex, and training experience: A review. Nutr Metab (Lond). 2008;5:1.





Συμπληρώματα
•Υπάρχουν κάποια στοιχεία που υποστηρίζουν ότι τα 
συμπληρώματα κρεατίνης μπορεί επίσης να 
βοηθήσουν στην ανάπτυξη των μυών σε ενήλικες 
μεγαλύτερης ηλικίας που ακολουθούν πρόγραμμα 
προπόνησης με ασκήσεις αντίστασης 7,8.
•Διατήρηση κατάλληλων επιπέδων βιταμίνης D στο 
αίμα μπορεί επίσης να βοηθήσει στην διατήρηση της 
μυϊκής δύναμης και φυσικής κατάστασης 6.

6. Mithal A, Bonjour J-P, Boonen S, Burckhardt P, Degens H, El Hajj Fuleihan G, Josse R, Lips P, Morales Torres J, Rizzoli R, 
Yoshimura N, Wahl D.A., Cooper C, Dawson-Hughes B(2011) Impact of nutrition on muscle strength and performance in older 
adults. Osteoporosis International (in press)
7. Brose A, Parise G, Tarnopolsky MA. Creatine supplementation enhances isometric strength and body composition 
improvements following strength exercise training in older adults. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2003 Jan;58(1):11-9
8. Chrusch MJ, Chilibeck PD, Chad KE, Davison KS, Burke DG. Creatine supplementation combined with resistance training in 
older men. Med Sci Sports Exerc. 2001 Dec;33(12):2111-7







Micronutrients
Carotenoids

N-3 long chain polyunsaturated fatty acids (Omega 3)

Mediterranean diet
Phospholipids



• Σε μια μετα-ανάλυση 2017 οκτώ τυχαιοποιημένων 
κλινικών δοκιμών που εξετάζουν την επίδραση της 
πρωτεΐνης ή συμπληρωμάτων αμινοξέων στη μυϊκή 
μάζα και τη δύναμη σε υγιείς ηλικιωμένους ενήλικες, 
οι Tieland και συν. δεν βρήκαν καμία ένδειξη θετικής 
επίδρασης ούτε από πρωτεΐνη ούτε από 
συμπλήρωμα αμινοξέων στη μυϊκή μάζα, δύναμη 
πρέσας ποδιού, δύναμη έκτασης ποδιού ή δύναμη 
λαβής.

• Το συμπέρασμά τους έδειξε ότι αυτές οι παρεμβάσεις 
μπορεί να απαιτούν ταυτόχρονη διατροφική ή 
σωματική άσκηση. 
Ωστόσο, άλλες μελέτες κατέληξαν σε διαφορετικά
συμπεράσματα.

Tieland M, Franssen R, Dullemeijer C, van Dronkelaar C, Kyung Kim H, Ispoglou T, et al. 
The Impact of Dietary Protein or Amino Acid Supplementation on Muscle Mass and Strength 
in Elderly People: Individual Participant Data and Meta-Analysis of RCT’s. J Nutr Health 
Aging. 2017;21(9):994-1001. 



• Για παράδειγμα, η μελέτη PROVIDE σε
ηλικιωμένους ενήλικες με σαρκοπενία έδειξε ότι
ενώ μια παρέμβαση 13 εβδομάδων με ένα
συγκεκριμένο διατροφικό συμπλήρωμα από το
στόμα που αποτελείται από πρωτεΐνη
εμπλουτισμένη σε λευκίνη και βιταμίνη D, αλλά
χωρίς συνιστώσα φυσικής δραστηριότητας, δεν
βελτίωσε τα πρωτεύοντα αποτελέσματα - (δύναμη
λαβής και SPPB) - κατέληξε σε σημαντική
βελτίωση του χρόνου chair-stand time και της
μυϊκής μάζας των σπονδύλων που αξιολογήθηκε
με τη μέθοδο DXA .

Bauer JM, Verlaan S, Bautmans I, Brandt K, Donini LM, Maggio M, et al. Effects of a vitamin D and 
leucine-enriched whey protein nutritional supplement on measures of sarcopenia in older adults, the 
PROVIDE study: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Am Med Dir Assoc. 
2015;16(9):740-7. 



• Επιπλέον, μια άλλη μελέτη με δοκιμασία διάρκειας 6
μηνών για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει
πρωτεΐνη ορού γάλακτος και βιταμίνες D και E έδειξε
σημαντική βελτίωση σε μετρήσεις μυϊκής μάζας,
μυϊκής ισχύος και αναβολικών δεικτών όπως IGF-1 και
IL-2 σε ηλικιωμένους με σαρκοπενία.

• Μια άλλη μελέτη διάρκειας έξι μηνών, VIVE-2, εξέτασε
μια συνδυασμένη παρέμβαση σωματικής
δραστηριότητας με ή χωρίς καθημερινό συμπλήρωμα
διατροφής πρωτεΐνης ορού γάλακτος και βιταμίνης D
σε ηλικιωμένους ενήλικες περιορισμένης
κινητικότητας. Η μελέτη αυτή δεν έδειξε σημαντική
διαφορά στην ταχύτητα βάδισης ή SPPB
χρησιμοποιώντας συνδυασμένη προσέγγιση θρεπτικής
και σωματικής δραστηριότητας.

Bo Y, Liu C, Ji Z, Yang R, An Q, Zhang X, et al. A high whey protein, vitamin D and E supplement preserves
muscle mass, strength, and quality of life in sarcopenic older adults: A double-blind randomized controlled trial.
Clin Nutr. 2018.
Fielding RA, Travison TG, Kirn DR, Koochek A, Reid KF, von Berens A, et al. Effect of Structured Physical
Activity and Nutritional Supplementation on Physical Function in Mobility-Limited Older Adults: Results from
the VIVE2 Randomized Trial. J Nutr Health Aging. 2017;21(9):936-42.





Μια ολοκληρωμένη έκθεση της πρωτοβουλίας International
Sarcopenia Initiative (EWGSOP και IWGS) κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι ορισμένες διατροφικές παρεμβάσεις, όπως
τα απαραίτητα αμινοξέα, συμπεριλαμβανομένων των 2,5 g
λευκίνης, HMB και η αύξηση της πρόσληψης πρωτεϊνών σε
1,2 g / kg / ημέρα, μπορεί να βελτιώσουν τις μυϊκές
παραμέτρους.



• Το 2013, μια διεθνής ομάδα μελέτης (PROT-AGE) που
ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Γηριατρικής
Ιατρικής (EUGMS) και από άλλους επιστημονικούς
οργανισμούς δημοσίευσε συστάσεις για την πρόσληψη
πρωτεϊνών σε υγιείς ηλικιωμένους.

• Η ομάδα μελέτης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι
ηλικιωμένοι χρειάζονται όχι μόνο περισσότερη
πρωτεΐνη από ό, τι οι νεώτεροι ενήλικες, αλλά ότι
συγκεκριμένες διατροφικές στρατηγικές - δηλαδή η
πηγή πρωτεϊνών, η προσθήκη συγκεκριμένων
αμινοξέων και άλλων θρεπτικών συστατικών, το
χρονοδιάγραμμα πρόσληψης και η ενσωμάτωση ενός
προγράμματος άσκησης - πρέπει να υιοθετηθούν για
να εξασφαλιστεί η βέλτιστη πέψη και απορρόφηση
πρωτεϊνών.

Bauer J, Biolo G, Cederholm T, Cesari M, Cruz-Jentoft AJ, Morley JE, et al. Evidence-
based recommendations for optimal dietary protein intake in older people: a position 
paper from the PROT-AGE Study Group. J Am Med Dir Assoc. 2013;14(8):542-59. 



Σύνοψη των συστάσεων σχετικά με την πρόσληψη πρωτεΐνης, αμινοξέων για την 
διαχείριση ασθενών με σαρκοπενία

Συστάσεις: Τύπος 
σύστασης

1. Συνίσταται αύξηση της ανά ημέρα προσλαμβανόμενης πρωτεΐνης, δεδομένου ότι το 15%
έως 38% των ηλικιωμένων αντρών και το 27% έως 41% των ηλικιωμένων γυναικών
προσλαμβάνει μικρότερη ποσότητα πρωτεϊνών ημερησίως από την συνιστώμενη

B

2. Ισορροπημένα συμπληρώματα πρωτεϊνών και ενέργειας πιθανόν να έχουν αξία στην
πρόληψη και θεραπεία της σαρκοπενίας στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης και
πολύπλευρης θεραπευτικής προσέγγισης

A

3. Συνίσταται πρόσληψη 1 έως 1,5 gr πρωτεΐνης ανά κιλό βάρους ανά ημέρα
B

4. Υπάρχουν ενδείξεις υπέρ της προσθήκης στην διατροφή των ατόμων με σαρκοπενία
σκευάσματος με μείγμα απαραίτητων αμινοξέων και εμπλουτισμένου με λευκίνη B
5. Υπάρχουν ενδείξεις υπέρ της προσθήκης στην διατροφή σκευάσματος με μείγμα
αμινοξέων και πλούσιου σε λευκίνη (συγκεκριμένα σε δόση 15 gr ανά ημέρα). Εναλλακτικά
χρήση σκευάσματος HMB (β-υδρόξυ β-μέθυλο βουτυρικό οξύ) σε δόση 3 gr ανά ημέρα σε
ηλικιωμένους ασθενείς με σαρκοπενία

B

6. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν κάποιες κλινικές μελέτες σε ασθενείς με σαρκοπενία και
δεδομένων των απόψεων για την βέλτιστη εναπόθεση μυϊκής μάζας, οι ασθενείς που
ακολουθούν αναβολικές θεραπείες θα πρέπει να λαμβάνουν επαρκή ποσότητα πρωτεΐνης.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με αύξηση της προσλαμβανόμενης πρωτεΐνης ή χορήγηση
πρωτεϊνούχου σκευάσματος, απόφαση που εξατομικεύεται ανάλογα με τον ασθενή

B

Οι συστάσεις αυτές  ταξινομούνται ως ακολούθως:
A: Η σύσταση βασίζεται σε τουλάχιστον μια τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη ή τουλάχιστον μια μετα-ανάλυση
B: Η σύσταση βασίζεται σε μικρής κλίμακας μελέτες
C: Σύσταση ειδικού



ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΑΡΚΟΠΕΝΙΑ

The Society for Sarcopenia, Cachexia and Wasting Disorders (SCWD)

Morley JE, Argiles JM, Evans WJ, Bhasin S, Cella D, Deutz NEP, et al. Nutritional recommendations for the 
management of sarcopenia. J Am Med Dir Assoc  2010;11(6):391–6. 

Συστάσεις: Τύπος 
σύστασης

1. Τα επίπεδα της 25-υδροξυβιταμίνης D θα πρέπει να προσδιορίζονται στους
ηλικιωμένους με σαρκοπενία (ιδιαίτερα στα άτομα που εμφανίζουν αδυναμία των
μυών της άκρας χείρας και μειωμένη δύναμη σύλληψης αντικειμένων,
επανειλημμένες πτώσεις, οστεοπενία, οστεοπόρωση και μυϊκό πόνο ασαφούς
προέλευσης

A

2. Συμπληρώματα 25-υδροξυβιταμινης D3 θα πρέπει να χορηγούνται για την
διατήρηση των επιπέδων της σε επίπεδα άνω των 30 ng/ml

A

3. Συμπληρώματα βιταμίνης D σε δόσεις ικανές να αυξήσουν τα επίπεδα της πάνω
από 100 nmol/l πρέπει να δίνονται ως συμπληρωματική θεραπεία

A

4. Η χορήγηση είτε βιταμίνης D2 είτε D3 είναι εξίσου αποδεκτή A

5. Δόσεις της τάξεως των 50.000 IU βιταμίνης D ανά εβδομάδα είναι ασφαλείς ή
δόσεις 1000 έως 3000 IU βιταμίνης D3 ανά ημέρα. Η ελάχιστη ημερήσια δόση είναι
τα 600 IU ενώ κατά περίπτωση χορηγείται και συμπλήρωμα ασβεστίου εάν
απαιτείται

A

Οι συστάσεις αυτές  ταξινομούνται ως ακολούθως:
A: Η σύσταση βασίζεται σε τουλάχιστον μια τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη ή τουλάχιστον μια μετα-ανάλυση
B: Η σύσταση βασίζεται σε μικρής κλίμακας μελέτες
C: Σύσταση ειδικού



ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
• Για παράδειγμα, δεν είναι σαφές εάν υπάρχει ρόλος μόνο

για ένα διατροφικό συμπλήρωμα ή εάν πρέπει να
συνδυαστεί με σωματική δραστηριότητα. και ο τύπος του
προγράμματος φυσικής δραστηριότητας είναι τόσο
περίπλοκος, όπως να οριστεί ο τύπος του συμπληρώματος
διατροφής.

• Πολλά ερωτήματα παραμένουν επίσης σχετικά με την
κατάλληλη χρονική περίοδο για μελέτες διατροφικών
παρεμβάσεων στη σαρκοπενία.

• Όταν προσπαθούμε να αλλάξουμε παραμέτρους όπως η
ικανότητα βάδισης, η άνοδος κάθοδος κλίμακος, ή έγερση
από καρέκλα κτλ. με μια διατροφική παρέμβαση σε
σύγκριση με ένα φάρμακο ή ακόμα και ένα πρόγραμμα
άσκησης, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι ήπια και να
χρειάζεται η μελέτη να διαρκέσει περισσότερο από μια
τυπική δοκιμή 6 μηνών.
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