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Ἡ χαμηλὴ μυϊκὴ δύναμη σχετίζεται μὲ μεγαλύτερο κίνδυνο ἐμφάνισης συμπτωμάτων κατάθλιψης σὲ παχύσαρκους ἡλικιωμένους.
Στὴ μελέτη συμμετεῖχαν 3.862 ὑγιεῖς ἡλικιωμένοι (1.779 ἄνδρες, 2.083 γυναῖκες, ἡλικίας 64.6±8.3
ἐτῶν), στοὺς ὁποίους μετρήθηκε ἡ μυϊκὴ δύναμη
(μὲ χειροδυναμόμετρο), καθὼς καὶ ἡ ὕπαρξη κατάθλιψης μὲ τὴ χρήση εἰδικοῦ ἐρωτηματολογίου.
Ὡς συμπαράγοντες ἀξιολογήθηκαν ἡ ἡλικία, τὸ
φῦλο, τὸ κάπνισμα, ἡ λήψη ἀλκοόλ, τὸ οἰκονομικὸ ἐπίπεδο, ἡ ὕπαρξη ἀσθενειῶν καὶ τὸ ἐπίπεδο
φυσικῆς δραστηριότητας. Ἡ σαρκοπενικὴ παχυσαρκία ὁρίστηκε ὡς ἡ ὕπαρξη BMI >30 kg/m2 μὲ
ταυτόχρονα χαμηλὰ ἐπίπεδα δύναμης (<35.3 kg
γιὰ τοὺς ἄνδρες καὶ <19.6 kg γιὰ τὶς γυναῖκες).
Στὴ διάρκεια ἕξι ἐτῶν παρακολούθησης 328
ἡλικιωμένοι ἐμφάνισαν κατάθλιψη. Μετὰ ἀπὸ
στάθμιση ὡς πρὸς πιθανοὺς συμπαράγοντες ὁ
κίνδυνος ἐμφάνισης ἦταν κατὰ 1.8 φορὲς μεγαλύτερος σὲ ὅσους ἦσαν παχύσαρκοι καὶ εἶχαν χαμηλὰ ἐπίπεδα δύναμης, συγκριτικὰ μὲ ὅσους ἦσαν
νορμοβαρεῖς καὶ εἶχαν ὑψηλὰ ἐπίπεδα δύναμης

(Πίνακας 1). Ἐπιπρόσθετα, ὅσοι ἦσαν παχύσαρκοι κατὰ τὴν ἔναρξη, καὶ παρουσίασαν μείωση
τῆς δύναμης μεγαλύτερη ἀπὸ μία μονάδα τυπικῆς ἀπόκλισης, μετὰ ἀπὸ 4 ἔτη παρακολούθησης,
εἶχαν κατὰ 1.9 φορὲς μεγαλύτερο κίνδυνο συγκρινόμενοι μὲ τοὺς μὴ παχύσαρκους, χωρὶς ἀπώλεια
δύναμης.
Ἀπὸ προηγούμενες μελέτες γνωρίζουμε ὅτι ἡ
ἐμφάνιση σαρκοπενίας σχετίζεται μὲ τὴν κατάθλιψη. Ὡστόσο, προοπτικὲς μελέτες, ποὺ νὰ ἐξέτασαν τὸ συγκεκριμένο ζήτημα, δὲν ὑπάρχουν καὶ
τὸ γεγονὸς αὐτὸ κάνει τὰ εὑρήματα τῆς παρούσης
μελέτης ἰδιαίτερα σημαντικά.
Γνωρίζουμε ὅτι ἡ παχυσαρκία ἐπηρεάζει τὸν
κίνδυνο κατάθλιψης, ἰδιαίτερα ὅταν συνοδεύεται

Πίνακας 1. Σχετικὸς κίνδυνος ἐμφάνισης κατάθλιψης
μὲ βάση τὸ ἐπίπεδο μυϊκῆς δύναμης σὲ παχύσαρκους καὶ
νορμοβαρεῖς ἡλικιωμένους.
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ἀπὸ ἕνα ἐπιβαρυμένο μεταβολικὸ προφίλ. Ἐπιπρόσθετα, ἡ σαρκοπενία φαίνεται νὰ ἐπηρεάζει
ἀνώτερες ἐγκεφαλικὲς λειτουργίες μέσῳ μεταβολικῶν καὶ ἐνδοκρινικῶν μηχανισμῶν. Ἐπὶ παραδείγματι, ὁ μυϊκὸς ἱστὸς ἐλέγχει τὸ μεγαλύτερο
ποσοστὸ ἰσοζυγίου γλυκόζης (ὡς καὶ 75% μεταγευματικὰ) καὶ ἕνα χαμηλὸ ποσοστὸ μυϊκῆς μάζας
(ἄρα καὶ μυϊκῆς δύναμης) θὰ ἔχει ἀρνητικὸ ἀντίκτυπο στὸ γλυκαιμικὸ ἔλεγχο καὶ ὡς ἐκ τούτου θὰ
αὐξήσει τὸν κίνδυνο ἐμφάνισης κατάθλιψης.
Στὴν παροῦσα ἐργασία βρέθηκε ὅτι στὶς
γυναῖκες μὲ τὰ χαμηλότερα ἐπίπεδα δύναμης ὁ
κίνδυνος κατάθλιψης ὑπῆρξε μεγαλύτερος συγ
κριτικὰ μὲ τοὺς ἄνδρες. Αὐτὸ πιθανότατα, νὰ
ὀφείλεται στὸ ὅτι στὶς γυναῖκες ἡ σαρκοπενία ἐκδηλώνεται νωρίτερα καὶ ἐντονότερα σὲ σχέση μὲ
τοὺς ἄνδρες. Ἀπαιτοῦνται, ὡστόσο, περισσότερες
ἐργασίες ποὺ νὰ ἐπιβεβαιώσουν τὴν παραπάνω
ὑπόθεση.

ἀπὸ τὴν ὕπαρξη ἄλλων προδιαθεσικῶν παραγόντων κινδύνου.
Στὴ μελέτη συμμετεῖχαν 4.314 ἐνήλικες, ἡλικίας 40-79 ἐτῶν στὰ πλαίσια τῆς μελέτης LOHAS,
(2008-2010), στοὺς ὁποίους ἀξιολογήθηκαν ἡ
μυϊκὴ δύναμη (μὲ χρήση χειροδυναμομέτρησης),
καθὼς καὶ ἡ ὕπαρξη κατάθλιψης μὲ τὴ χρήση εἰδικοῦ ἐρωτηματολογίου. Ὡς συμπαράγοντες ὁρίστηκαν ἡ ἡλικία, τὸ φῦλο, ὁ BMI, τὸ κάπνισμα, ἡ
ὕπαρξη ἀσθενειῶν καὶ τὸ ἐπίπεδο ΦΚ.
Στὴν ἔναρξη διαπιστώθηκε ὅτι, ὅσοι εἶχαν
χαμηλὸ ἐπίπεδο δύναμης, παρουσίασαν αὐξημένη πιθανότητα ἐμφάνισης κατάθλιψης κατὰ 15%
(Σχῆμα 1). Μετὰ ἀπὸ ἕνα ἔτος παρακολούθησης
25.5% τῶν ἀσθενῶν μὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα δύναμης
παρουσίασαν κατάθλιψη, ἔναντι 20.4% ὅσων
εἶχαν ὑψηλὰ ἐπίπεδα (p=0.010). Γιὰ κάθε μία μονάδα τυπικῆς ἀπόκλισης μείωσης τῆς δύναμης, ὁ
σχετικὸς κίνδυνος αὐξανόταν κατὰ 13% (p=0.036).

Fukumori N, Yamamoto Y, Tagekami M, et
al. Association between hand-grip strength
and depressive symptoms: Locomotive Syn
drome and Health outcomes in Aizu Cohort
Study (LOHAS). Age & Aging 2015; 44(4):
592-598.

Ἀρκετὲς ἐργασίες ἔχουν δείξει τὴ σχέση μεταξὺ μιᾶς κακῆς νοητικῆς κατάστασης καὶ τῆς
ἔκπτωσης συγκεκριμένων φυσιολογικῶν λειτουργιῶν, ὅπως ἡ ἱκανότητα περπατήματος ἢ τὸ χαμηλὸ ἐπίπεδο δύναμης. Ὡστόσο, τὰ ἀποτελέσματα τῆς παρούσης ἐργασίας ἀποκτοῦν ἰδιαίτερη
σημασία, δεδομένου ὅτι περισσότερες ἐξ αὐτῶν
ἦσαν διασταυρούμενες μελέτες καὶ δὲν ὑπῆρχε
αἰτιολογικὴ σύνδεση μεταξῦ τοῦ ἐπιπέδου δύνα-

Τὸ ἐπίπεδο μυϊκῆς δύναμης συνδέεται μὲ τὴν
ὕπαρξη συμπτωμάτων κατάθλιψης ἀνεξάρτητα

Σχῆμα 1. Κίνδυνος κατάθλιψης μὲ βάση τὰ ἐπίπεδα μυϊκῆς δύναμης (a) κατὰ τὴν ἔναρξη, (b) μετὰ ἀπὸ ἕνα ἔτος
παρακολούθησης.
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μης καὶ τῆς κατάθλιψης.
Στὴν παροῦσα ἐργασία φάνηκε ὅτι ἡ μυϊκὴ
δύναμη αὐξάνει τὸν κίνδυνο μελλοντικῆς κατάθλιψης καὶ αὐτὸ μάλιστα μὲ τρόπο δοσοεξαρτώμενο
(Σχῆμα 1). Ἐπίσης, φαίνεται νὰ ὑπάρχει μιὰ αὐτόνομη καὶ ἄμεση ἐπίδραση τῆς δύναμης, δεδομένου
ὅτι ἡ σχέση παρέμεινε σημαντική ἀκόμη καὶ ὅταν
ἐλήφθησαν ὑπ’ ὄψιν ἀρκετοὶ συμπαράγοντες. Τὰ
εὑρήματα τῆς παρούσης ἐργασίας συμπληρώνουν
καὶ ἐνισχύουν ὑπάρχουσες βιβλιογραφικὲς ἀναφορές, ποὺ συνδέουν τὴ μυϊκὴ δύναμη ὄχι μόνο

μὲ τὴν καλὴ φυσικὴ κατάσταση, ἀλλὰ καὶ μὲ ἕνα
καλὸ ἐπίπεδο νοητικῆς καὶ ψυχικῆς ὑγείας. Παραμένει νὰ ἐξακριβωθοῦν οἱ ἀκριβεῖς μηχανισμοί,
μέσῳ τῶν ὁποίων ἑρμηνεύεται ἡ σχέση αὐτή.
Δεδομένου ὅτι ἀρκετοὶ ἡλικιωμένοι θὰ ἐμφανίσουν κατάθλιψη, ἡ ἔγκαιρη διάγνωσή της
θεωρεῖται σημαντική. Βάσει τῶν συγγραφέων, ἡ
χρήση ἁπλῶν δοκιμασιῶν, ὅπως ἡ χειροδυναμομέτρηση, μπορεῖ νὰ συνδράμει πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση.

«Νεκρή φύση μὲ πεταλούδες καὶ ἄνθη»

Louis Vivin

