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Lääketieteen lisensiaatti 
Geriatriaan erikoistuva lääkäri 

Pihlajalinna 



Hieman taustaa



Mitä geriatria on?

Geriatria on ikääntyvien lääketiedettä. 

Ikääntyvällä tässä yhteydessä tarkoitetaan yleisesti 
yli 65 vuotiaita.



Mitä gerastenia tarkoittaa?

Gerastanialla tarkoitetaan tilaa, jossa pienikin 
ulkopuolinen haitta (sairaus, vamma) aiheuttaa 
suhteettoman terveyden laskun ja pitkän toipumisen. 

Gerastenialla tarkoitetaan myös yleistä 
voimattomuutta ja fyysisen suorituskyvyn laskua. 

Aiemmin käytettiinkin kaksiosaista termia hauraus-
raihnausoireyhtymä, jossa hauraus kuvasi ensimäistä 
ominaisuutta ja raihnaus jälkimmäistä.



Miksi gerastenialla on väliä?

Gerastenia on merkittävä ikääntyvillä esiintyvä oireyhtymä, 
koska se: 

Lisää avuntarvetta ja jouduttaa ympärivuorokautiseen 
hoivaan joutumista 

Vaikeuttaa akuuteista sairauksista toipumista 

Lisää kaatumisten ja murtumien riskiä 

Lisää sairaalaan joutumisen riskiä 

Lisää kuolleisuutta



Kenelle Gerastenia voi tulla?

Gerastenia on varsin yleinen ilmiö, jonka 
esiintyvyys kasvaa iän mukana <10% <70 
vuotiailla ja >20% >75 vuotiailla 

Yleisempää naisilla 

Gerastenian syntyyn vakuttavat genetiikka ja 
ympäristö tekijät, kertyneet sairaudet sekä 
elintavat.



Gerastenian osa-alueet

Hauraat lihakset 

Hauraat aivot 

Hauraat hormonit 

Hauras puolustus



Hauraat lihakset

Fyysisen suorituskyvyn lasku on gerastenian leimallisin piirre ja johtuu 
sarkopeniasta 

Sarkopenia tarkoittaa lihaskatoa 

Lihakset eivät ole pelkästään ihmisen tai esineiden liikuttamista varten, vaan 
toimivat myös osana elimistön säätelyjärjestelmää.  

Ne säätelevät osaltaan ainakin sokeriaineenvaihduntaa ja 
sukupuolihormonien eritystä. 

Lisää avun tarvetta ja nostaa riskiä joutua ympärivuorokautisen hoivan piiriin  

Altistaa kaatumiselle ja murtumille sekä muille vammoille



Hauraat aivot

Gerasteniaan liittyy suurempi muistisairauksien ja 
mielialahäiriön riski. 

Lisää avun tarvetta 

Nostaa riskiä joutua ympärivuorokautisen hoivan 
piiriin 

Kaventaa sosiaalista elämänpiiriä



Hauraat hormonit

Gerastenialle ominainen piirre on anabolisten (kasvattavien) 
ja katabolisten (kuluttavien) hormonien tasapainon 
muuttuminen kuluttavaan suuntaan 

Anabolisten hormonien kuten IGF-1, testosteroni ja  
estradioli erityksen lasku 

Katabolisten hormonien, etenkin kortisonin, tason nousu 

Tämä epätasapaino kiihdyttää lihasmassan laskua, heikentää 
fyysistä suorituskykyä ja vaikeuttaa toipumista sairauksista



Hauras puolustus

Altistaa infektioille ja vaikeuttaa toipumista niistä 

Lisää sairaalaan joutumisen riskiä 

Lisää kuoleman riskiä



Yhdessä edellä mainitut johtavat heikkouteen 
vastata ulkopuolisiin stressitekijöihin ja siksi 

pienikin haitta voi johtaa suhteettomaan 
elinvoiman ja suorituskyvin laskuun sekä 

lisäävät tarvittavaa toipumisaikaa. 

Tausta sairaudet (mm. sydämen 
vajaatoiminta, keuhkoahtaumatauti) 

muuttuvat epävakaiksi. 

Avun tarve kasvaa voimakkaasti



Gerastenian 
ilmiasu

Uupuminen 
Painon lasku 
Alentunut voima 
Vähentynyt aktiivisuus 
Hidastunut kävelynopeus



Kokenut geriatri tunnistaa gerasteenisen potilaan 
ilmiasun kautta ja varmentaa diagnoosia tarpeen 

mukaan. 

TUG -testi on nopea tapa seuloa potilaita. Siinä 
henkilö nousee käsinojattomasta tuolista ilman käsien 
apua, kävelee 3m ja palaa takaisin tuoliin istumaan. 
Mikäli testin suorittamiseen menee yli 10 sekuntia, 

on syytä epäillä gerasteniaa.



Gerastenian 
hoito

On asenteesta kiinni!



Gerastenian ehkäisyä ei voi  
aloittaa liian varhain!



Liikunta

Koska gerasteniassa sarkopenia eli lihaskato on yksittäisistä osa-alueista 
merkittävin, hoitokin keskittyy tämän hoitamiseen. 

Kuten aiemmin todettu lihakset paitsi liikuttavat, myös säätelevät osaltaan elimistön 
aineenvaihduntaa erityisesti sokeritasapainon ja sukupuolihormonien osalta. 

Lihasmassa ja voima myös lisääntyy harjoittelulla sairauksista ja iästä riippumatta. 

Lihasvoimaharjoittelulla voidaan parantaa fyysistäsuorituskykyä voiman 
lisääntyessä, mutta myös koska harjoittelu nostaa testosteronitasoja. 

Liikunta ja lihasvoimaharjoittelu myös stabiloi lukuisia kroonisia perussairauksia: 
sepelvaltimotautia, verenpainetautia, sokeritautia, astmaa, keuhkoahtaumatautia, 
osteoporoosia, mielialahäiriöitä.



Liikunta resepti

Lihasvoimaharjoittelu 

20min 80% 1RM 

Kuntoliikunta 

10min 70-80% iänmukaisesta maksimi sykkeestä 

Tasapainoharjoittelu 

20min Borgin asteikolla 13-14 eli rasittava 

Venyttely 

10min Borgin asteikolla 13-14 eli rasittava

Gerastenian esiaste Gerastenia
Lihasvoimaharjoittelu 

10min 80% 1RM 

Kuntoliikunta 

20min 70-80% iänmukaisesta maksimi sykkeestä 

Tasapainoharjoittelu 

8min Borgin asteikolla 13-14 eli rasittava 

Venyttely 

7min Borgin asteikolla 13-14 eli rasittava



Ravitsemus

Ravitsemuksella pyritään takaamaan riittävä 
energian saanti ja erityisesti riittävä proteiinien 
saanti 

Vitamiinien ja erityisesti D-vitamiinin saanti on 
turvattava



Lääkkeiden rooli

Gerastenian hoidossa lääkkeillä on selvästi liikuntaa ja 
ravitsemusta vähäisempi rooli 

Olennaista on karsia lääkityksestä haitalliset lääkkeet pois 

ACE -estäjillä (sydän ja verenpainelääkkeitä) saattaa olla 
edullisia vaikutuksia 

Testosteronin (ja ehkä myös estradiolin) annolla saattaa 
olla edullisia vaikutuksia.



Riskitekijöiden minimointi

Riskitekijöiden minimoinnilla alennetaan näiden 
aiheuttamaan haittaa elimistölle 

Tupakoimattomuus 

Alkoholin kohtuu käyttö



Sosiaaliset tekijät

Yksinäisyyden ehkäisy 

Sosiaalinen verkosto pitää mielen virkeänä ja 
ehkäisee muisti- sekä mielialasairauksia 

Aikainen avuntarpeen kartoitus voi vähentää 
myöhempää lisäavun tarvetta 

Asumisen järjestäminen esteettömäksi



Yhteenveto

Gerastenia on yleinen tila, joka heikentää elimistön stressinsieto- ja fyysistä 
suorituskykyä 

Kognitiivinen haurastuminen heikentää itsemääräämis- ja sosiaalista kyvykkyyttä sekä 
altistaa mielialahäiriöille 

Johtaa lisääntyvään avuntarpeeseen ja nostaa kuoleman riskiä 

Ehkäisy alkaa jo keski-iässä 

Hoidossa olennaista on monipuolinen liikunta ja ravitsemus sekä sosiaalinen verkosto 

Joissain tilanteissa esim. testosteronikorvaushoito. 

Hoito parantaa ennustetta, lisää itsenäisyyttä ja parantaa elämänlaatua sekä vähentää 
yhteiskunnan kuormaa




