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Er det en sammenheng mellom osteoporose og nedsatt muskelstyrke 
(sarkopeni)?

Er det en sammennheng mellom osteoporose/sarkopeni og 
selvstendighet i ADL

Kan fysioterapi (trening/fysisk aktivitet) hjelpe på:

…osteoporose?

…sarkopeni?

…ADL-selvstendighet?
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OSTEOPOROSE MUSKELSTYRKE 
(SARKOPENI)

OSTEOPOROSE

“…en systemisk skjelettsykdom karakterisert av lav benmasse 
og degenerasjon av mikroarkitekturen i skjelettet, som fører 
til skrøpeligere skjelett, med påfølgende økt risiko for 
frakturer.”

Picture from Wroblewski et al 2011

SARKOPENI (sarx=kjøtt, peni=mangel)
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Etter Sayer et al 2008
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Alder

TERSKEL FOR UAVHENGIGHET

Ung alder:
Vekst og utvikling til 

maksimal styrke

Voksen alder:
Opprettholde maks styrke

Eldre:
Minimere tap

Variasjon 
i muskel-
masse/-
styrke

Lauretani et al 2003
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Fra Cruz-Jentoft et al 2010

SARKOPENI

Aldersrelatert 
(primær):

Kjønnshormoner,
apoptose,

mitokondriell
dysfunksjon Nevro-

degenerativ 
sykdom: Tap av 
motonevroner

Inaktivitet/
immobilitet

Hormoner:
Kortikosteroider, 

GH, IGF-1, 
thyroidea-
funksjon, 

insulinresistans

Underernæring/ 
malabsorpsjon

Kachexi
Inflammasjon: 

Cytokiner
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«Osteosarcopenia» - «sarcoporosis»

Både osteoporose og sarkopeni er forbundet med:

...høy alder

…ernæring

…inaktivitet

…inflammasjon

…reduksjon av kjønnshormoner

Hva er sammennhengen mellom 
sarkopeni og osteoporose?

«Mechanostat»-teorien: Mekanisk 
belastning blir oppdaget av 
osteocytter, og stimulerer til 
bendannelse og ben-nedbryting 
(Frost 2003)

«Bone-muscle cross-talk»: 
Biokjemisk kommunikasjon mellom 
muskelvev og benvev (Reginster et al 
2016)

Illustrasjon: Harald Kryvi i Wisnes «Lærebok i biomekanikk» 2013

Kun 
osteoporose: 
n=89

Kun 
sarkopeni: 

n=39

Uten sarkopeni eller 
osteoporose: n=39Sarkopeni

og 
osteoporose: 

n=141

80% større risiko for å ha osteoporose hos dem som har sarkopeni

(Di Monaco et al 2011)
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OSTEOPOROSE MUSKELSTYRKE 
(SARKOPENI)

Predikerer død ved 
hjerteinfarkt, hjerneslag, 

kreft, KOLS, 
lungebetennelse og 
brudd (Leong 2015)

Predikerer gangfunksjon 
1 år etter hoftebrudd 

(Savino et al 2013)

Predikerer død hos 
menn som er eldre enn 

85
(Ling et al 2010)

Personer over 85, med 
god kognitiv funksjon, 

taper mindre gripestyrke 
(Taekema et al 2012)

Osteoporose, sarkopeni og ernæring hos eldre hoftebruddspasienter

Hensikt:

Å undersøke om muskelmasse, gripestyrke eller 

lårstyrke målt 3 måneder etter hoftebrudd kan predikere uavhengighet i ADL

(Barthel-20) 12 måneder etter hoftebrudd
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Metode:

Deltakere:

Menn og kvinner innlagt på 3 norske sykehus for hoftebruddskirurgi
2011-2013

Eksklusjon
• <65 år
• Gjenstående levetid <3 måneder
• Medisinsk ustabil
• Sykehjemsbeboere
• Ikke i stand til å gå uten personstøtte før bruddet
• Ikke i stand til å gi informert samtykke
• Pacemaker

Fettfri masse/muskelmasse (aLM) målt i 
kilo med bioelektrisk impedans (RJL 
systems)

Metode

Gripestyrke målt i 
kilo med 
dynamometer 
(JAMAR)

Isometrisk 
knestrekkestyrke 

(ikke-brukket ben) 
målt i Newton med 

dynamometer  
(Chatillon)

Personer operert for akutt hoftebrudd i inklusjonsperioden

N=1592

Personer inkludert ved baseline

N=282

Personer som møtte til 3-månederskontroll

N=225

Personer som ble telefonintervjuet 12 måneder etter 
hoftebruddet

N=258

Resultater:
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Menn Kvinner

Gj. snitt (SD) Gj. snitt (SD) P-verdi

Alder 77.8 (8.4) 78.8 (7.8) .419

Muskelmasse (kg) - 3 måneder 21.5 (4.1) 15.6 (2.6) ≤.001

Lårstyrke (N) - 3 måneder 198.2 (65.4) 154.1 (58.4) ≤.001

Gripestyrke (kg) - 3 måneder 29.6 (10.9) 18.5 (6.3) ≤.001

Barthel-20 (0-20) - 12 måneder 17.0 (4.7) 18.3 (2.8) .043

Alder: menn=55, kvinner=173, muskelmasse: menn=43, kvinner =116, lårstyrke: menn=48, kvinner=158, gripestyrke: menn=45, kvinner=140, 

Barthel-20: menn=55, kvinner=188

Cawthon et al 2014, Alley et al 2014

Lav muskel-
masse: 

<15.02 kg Lav muskel-
masse:

<19.75 kg

Normal 
muskel-
masse: 

≥15.02 kg

Normal 
muskel-
masse: 

≥19.75 kg
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Muskelmasse: Terskelverdier for å identifisere
klinisk relevant svakhet

Lav
gripestyrke

<16 kg

Lav
gripestyrke:

<26 kg

Middels eller 
høy 

gripestyrke:
≥16 kg

Middels eller 
høy 

gripestyrke:
≥26 kg
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Gripestyrke: Terskelverdier for å identifisere klinisk 
relevant svakhet

Standardisert β P-verdi Forklart varians

Muskelmasse (kg) (n=145) .124 .250 .119

Gripestyrke (kg) (n=170) .249 .009 .151

Lårstyrke (N) (n=183) .250 .001 .150

Multippel regresjon for å predikere uavhengighet i ADL 12 måneder etter 
hoftebrudd

Kovariater: Alder, kjønn og Charlson Comorbidity Index
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OSTEOPOROSE MUSKELSTYRKE 
(SARKOPENI)

Kvinner med 
vertebrale frakturer 

(n=222)

↓ gripestyrke
↓ knestrekkestyrke

↓gangfunksjon
↓ ADL

↓ Livskvalitet

Kvinner med 
osteoporotiske 

frakturer utenom 
vertebrale frakturer 

(n=702)

↓ gripestyrke
↓gangfunksjon

Kvinner uten 
frakturer (n=1567)

Siggeirsdottir et al 2012

Muskulære 
forskjeller 
mellom 
personer som 
falt og ikke falt

(Pijnappels et al 
2008)
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OSTEOPOROSE MUSKELSTYRKE 
(SARKOPENI)

De som trente tapte 0.85% mindre ben i ryggen 
enn dem som ikke trente

De som trente tapte 1.03% mindre ben i lårhalsen 
enn dem som ikke trente

7/100 som trente fikk en fraktur, 11/100 kvinner 
som ikke trente fikk en fraktur.

Howe et al 2011

10 skrøpelige eldre (ca 90 år); 8 uker med 
høyintensitets motstandstrening av quadriceps

Fiatarone et al 1990

+9%

+174%
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**

*

Meta-analyse av 62 RCTer (n=3674), hvor progressiv styrketrening var 
eneste intervensjon (Latham et al 2004) 

P=<.001 P=.08 P=.11 P=.04 P=.90

Øvelser som bør unngås ved osteoporose:

• Dynamiske øvelser med bøy i ryggen (sit-ups)

• Rotasjoner

• Brå, eksplosive, høye belastninger

• Forsiktighet mtp fall

http://www.iofbonehealth.org/exercise-recommendations
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OSTEOPOROSE MUSKELSTYRKE 
(SARKOPENI)

OPPSUMMERING:

• Sarkopeni og osteoporose opptrer ofte sammen

• Sarkopeni er forbundet med tap av ADL-selvstendighet

• Osteoporose kan påvirkes av trening og fysisk aktivitet (men i nokså 
liten grad)

• Sarkopeni kan påvirkes av trening og fysisk aktivitet, men trening har 
kanskje mest effekt på ADL-selvstendighet hos de aller svakeste

• Trening kan bidra til å forebygge fall hos personer med osteoporose

Studien er finansiert av Helse Vest og Kavlis forskningssenter for 
geriatri og demens


