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What is the frailty syndrome in patients
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Streszczenie
W przebiegu niewydolności serca stwierdza się bardzo często zespół kruchości. Częste współwystępowanie tych dwóch
patologii wynika z podobieństwa mechanizmu do nich prowadzącego, jakim jest dysfunkcja mięśni szkieletowych i związany z nią spadek masy mięśniowej, upośledzenie tolerancji wysiłku fizycznego i sprawności fizycznej. W niniejszej pracy
przedstawiono związki patofizjologiczne, konsekwencje kliniczne, a także wybrane koncepcje profilaktyczne i terapeutyczne, które mogłyby w przyszłości odpowiednio przeciwdziałać i leczyć dysfunkcję mięśni szkieletowych, zespół kruchości
i niewydolność serca. (Gerontol Pol 2018; 26; 209-213)
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Abstract
In the course of heart failure (HF) is often found frailty syndrome (FS). Frailty syndrome (FS) is often found in the course
of heart failure (HF). A frequent concomitance of these two pathologies is due to the common mechanism leading to both
of them, namely skeletal muscle dysfunction and related reduced muscle mass, impaired exercise capacity and reduced
physical fitness. In this article, we discuss pathophysiological associations, clinical implications along with some preventive and therapeutic concepts that in the near future can respectively prevent and treat skeletal muscle disorders, FS and
HF. (Gerontol Pol 2018; 26; 209-213)
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Patologie określane mianem zespołu kruchości
w ostatnich latach zyskują spore zainteresowanie klinicystów, a ten problem okazuje się być częstym i istotnym zwłaszcza u chorych na niewydolność serca (NS)
[1-5]. Spośród wszystkich chorób sercowo-naczyniowych związek zespołu kruchości z NS wydaje się być
najbliższy, a wynika to z ważnej roli, jaką odgrywają zaburzenia w obrębie mięśni szkieletowych w patofizjologii zespołu NS [6,7].
Ponad 20 lat temu sformułowano koncepcję tzw. hipotezy mięśniowej, która mówi o tym, że jednym z naj-

ważniejszych czynników prowadzących do objawów
NS (jakimi są duszność, zmęczenie i nietolerancja wysiłku fizycznego), nasilających progresję tej choroby
oraz przekładających się na fatalne rokowanie jest specyficzna dysfunkcja mięśni szkieletowych [7]. Należy
podkreślić, że równolegle z kardiomiopatią u chorych
na NS rozwija się specyficzna miopatia szkieletowa,
a patologie obserwowane na różnych poziomach molekularnych, fizjologicznych czy czynnościowych występują zarówno w obrębie mięśnia sercowego, jak i mięśni
szkieletowych [6]. Nieprawidłowości te dotyczą zmniej-
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