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Gerastenialla tarkoitetaan

• Gerastenia on ikääntymiseen usein liittyvä tila tai 

oireyhtymä, jossa elimistön fysiologiset reservit ovat 

vähentyneet ja kyky sietää kuormittavia tekijöitä on 

heikentynyt.
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• Gerastenialla tarkoitetaan tilaa, jossa pienikin ulkopuolinen 

haitta (sairaus, vamma) aiheuttaa suhteettoman terveyden 

laskun ja pitkän toipumisen (hauraus)

• Gerastenialla tarkoitetaan myös yleistä voimattomuutta ja 

fyysisen suorituskyvyn laskua (raihnaus)

• Hauraus-raihnaus –oireyhtymä (HRO)

• Engl. frailty

Mitä gerastenia tarkoittaa?





• Gerastenia on yleinen ongelma ja yleistyy iän myötä, mutta ei tule 
kuitenkaan kaikille

• Kotona asuvilla 
• yli 70-vuotiailla n. 10 %:lla ja esiastetta 45 %:lla  

• yli 80-vuotiailla noin 40%:lla

• Erityisryhmissä 
• kotona asuvilla Alzheimer-potilailla 50%:lla

• tehostetussa palveluasumisessa useimmilla (valikoituneet hoitolaitoksiin)

• Se ei ole iästä riippuvainen eikä liity johonkin tiettyyn sairauteen, 
mutta gerastenian todennäköisyys lisääntyy sairauksien määrän 
lisääntyessä

Kenelle gerastenia voi tulla?



Gerasteniasta pitää olla huolissaan, koska…

• Gerastenia lisää kaatumisia, altistaa hoitoon liittyville komplikaatioille 

ja johtaa lisääntyneeseen palveluasumisen tai sairaala- ja 

laitoshoidon tarpeeseen sekä suurentuneeseen kuoleman riskiin
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• Gerastenian katsotaan olevan 
dynaaminen tila. 

• On tärkeää tunnistaa gerastenia ja 
sen riskissä olevat, 

• jotta voidaan löytää tilaan johtavat 
tai sitä heikentävät riskitekijät,

• mahdollisesti estää tai hidastaa 
tilan vaikeutuminen 
toiminnanvajeiksi ja 

• jopa korjata sitä.

Mutta ennen kaikkea gerastenia on tunnistettava, 

koska…
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Gerastenia voi olla myös valtimotaudin ilmentymä, 

ja tämä ajatus tarjoaa uusia mahdollisuuksia 

ehkäisyyn…



• Gerastenia pitää tunnistaa, jotta toimenpiteet voidaan 
kohdistaa oikein ja oikeassa suhteessa:
• Gerastenian ennaltaehkäisy voi onnistuessaan helpottaa 

ikääntyvän väestön hyvinvointia ja myös vähentää 
terveydenhuollon kustannuksia

• Gerastenian edettyä pitkälle, hoito on oireenmukaista ja jäljellä 
olevaa toimintakykyä tukevaa

• Gerastenia-aste vaikuttaa, millaisia / kuinka raskaita 
toimenpiteitä, tutkimuksia, hoitoja yms. kannattaa tehdä

➢Clinical Frailty Scale (CFS) -mittari

Lisäksi





Kaatuilu 

Ummetus

Masennus

Muistisairaus

Virtsankarkailu

Vajaaravitsemus

Parkinsonin tauti

Äkillinen sekavuustila

Näkö- ja kuulo-ongelmat

Lääkkeiden sivuvaikutukset

Hauraus-raihnaus oireyhtymä (HRO)

Verenpaineen lasku seisomaan noustessa

Esim.

Sepelvaltimotauti

Verenpainetauti

Nivelrikko

Diabetes

Jäävuori-ilmiö: 

Tärkeitä toimintakykyä ja hyvinvointia heikentäviä sairauksia jää toteamatta, 

vaikka ne olisivat hoidettavissa 

Tunnistamattomia

tai 

epätyydyttävästi

hoidettuja

sairauksia

ja tiloja

Tiedossa olevat tai parhaalla mahdollisella tavalla hoidetut sairaudet





• Monisairaan KH 2021:

• Gerastenian mahdollisuus tulee muistaa 

• Sitä tulisi tarvittaessa opportunistisesti seuloa 

perusterveydenhuollossa yli 65-vuotiaiden monisairaiden 

potilaiden vastaanottojen yhteydessä.

• Tunnistamalla gerastenia voidaan tunnistaa monisairaat, jotka 

hyötyisivät kokonaisvaltaisesta geriatrisesta arviosta.

Gerastenian tunnistaminen



• Kokenut geriatri tunnistaa gerasteenisen potilaan ilmiasun 

kautta ja varmentaa diagnoosia tarpeen mukaan

• Perusterveydenhuollossa gerasteniaa pitäisi osata epäillä ja 

etsiä

• Päivystyksessä hälytyskellojen pitäisi soida: yleistilan lasku, 

kaatui eikä päässyt ylös, sekava, virtsassa tulehduksen 

kuva…

Gerastenian tunnistaminen - käytännössä



Gerasteniapotilas on usein laiha, mutta 

voi olla myös lihava hauras



Gerastenian mittarit

• Gerasteniaa on pyritty määrittämään useilla mittareilla, 

mutta konsensusta suositeltavasta mittarista ei ole

• Yleisimpiä tutkimuksissa käytettyjä mittareita ovat

• yksilön ilmiasuun perustuva määritys (Frailty Phenotype) ja

• erilaisten poikkeavuuksien kumuloitumiseen (esim. sairaudet, 

oireet, riskitekijät) perustuva Frailty Index
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Frailty Index (eFI suunnitelma)

Cumulative deficit model, 

Canadian Study of Health 

and Ageing (CSHA FI) 

tunnistaa gerastenian ja 

sen ennustearvo on hyvä, 

mutta kliiniseen käyttöön 

se soveltuu vasta, kun 

indeksin määrittäminen 

on mahdollista luoda 

automaattisesti suoraan 

sairauskertomustiedoista 

(esim. electronic Frailty

Index, eFI)

Monisairaan KH 2021



Fenotyyppi

• Tahaton painonlasku

• Lihasheikkous (käden puristusvoima)

• Hitaus (kävelynopeus)

• Vähäinen fyysinen aktiivisuus

• Uupumuksen tunne

➢Yli 2 havaintoa = gerastenia

➢1-2 havaintoa = esiaste

Gerastenia-indeksi

• Määritetään lista sairauksista ja 

toiminnanvajeista

➢Jos sairauksien ja 

toiminnanvajauksien määrä on 

vähintään 25% kokonaismäärästä, 

kyseessä on gerastenia

Yksinkertainen mittari

• Tahaton painonlasku yli 5 %

• Uupumuksen tunne

• Kyvyttömyys nousta seisomaan 

tuolista 5 kertaa ilman käsien apua

➢2-3 havaintoa = gerastenia

➢1 havainto = esiaste

Käytännössä



Gerastenian seulonta

• Gerastenian seulontaan on tutkittu useita menetelmiä.

• Monisairaan KH suosittaa gerastenian seulontaan 

potilaan tilan ollessa vakaa 

• Kävelynopeuden testausta ja 

• Timed "up and go" -testiä (TUG), 

• jotka ovat ilmeisesti herkkiä mutta vain kohtuullisen 

tarkkoja gerastenian mittareita yli 60-vuotiailla potilailla



• Kävelytesti: 4 m kävelemiseen kuluva aika 

• yli 5 sekuntia eli nopeus alle 0,8 m/s viittaa gerasteniaan

• sensitiivisyys yli 90%, spesifisyys 64%

• Timed-Up-And-Go eli TUG-testi: tutkittava nousee ylös 

selkänojallisesta tuolista, kävelee 3 metriä ja palaa takaisin 

istumaan

• aika yli 10 s viittaa gerasteniaan

• sensitiivisyys yli 90%

Gerastenian seulontatyökalut



• Seisominen yhdellä jalalla 

• alle 10 s – gerastenia

• Short physical performance battery (SPPB)

• tasapaino, 

• kävelynopeus, 

• toistettu tuolilta nousun nopeus, 

• kehitetty pääasiassa liikuntakyvyn/fyysisen suorituskyvyn 

mittaamiseen 

• IKINÄ-tietokannassa

Muitakin…



Clinical Frailty Scale (CFS) eli 

Kliininen gerastenia –asteikko

on validoitu mittari, jota voidaan soveltaa hoidon 

intensiteetin ja tavoitteiden suunnitteluun



Kuinka gerastenia-aste määritetään

• Yhteenveto käytettävissä olevista tiedoista
• Sairastavuus

• Toimintakyky

• Kognitio

• Yms. 

• Akuutin sairauden yhteydessä CFS-luokka 
määritellään sen perusteella, mikä ihmisen 
yleisvaikutelma oli vakaassa voinnissa (2 – 4 
viikkoa ennen akuuttia vaihetta)



Turun akuuttigeriatrian 

yksikössä:



CLINICAL FRAILTY SCALE gerastenian kliiniseen arviointiin





• Ovat hyväkuntoisia ja hyötynevät samanlaisista 

sairauksia ehkäisevistä toimista, hoidosta ja 

toimenpiteistä kuin nuoremmat ikätoverinsa. 

• Oma hoitotahto 

Vihreät (1-2-3):
Erittäin hyväkuntoiset – Hyväkuntoiset – Hyvin 

pärjäävät 



• Liikunta ja kuntoutus (geriatrinen preventio) ovat keskeisiä. 

• Hoitotahto kirjattuna

• Hoitoa suunniteltaessa on toimintakyvyn lisäksi otettava huomioon 
monia muitakin lääketieteellisiä seikkoja, kuten suunniteltujen 
hoitojen ja toimenpiteiden rasittavuus sekä niiden oletetut hyödyt ja 
mahdolliset haitat. 

• He alustavasti hyötyvät TeVa/CCU, mutta ei respiraattorista eikä 
raskaasta tehohoidosta, sillä tehohoitoa tarvitsevien haavoittuvien 
potilaiden (ryhmä 4) kuolleisuus on jo runsaampaa kuin hyväkuntoisten. 

• Kaikki jo diagnoosin saaneet muistisairaat ovat vähintään kategoriaa 
keltainen 4. Akuuteissa tilanteissa tarvitaan nopea/riittävä ja herkästi 
sairaalatasoinen selvittely

Keltaiset (4-5-6):
Haavoittuvat – Lievästi hauraat – Kohtalaisen hauraat



• Ovat toimintakykynsä tai sairautensa vuoksi niitä, joiden hoidon 

tavoitteina ovat oireettomuus, monilääkityksen välttäminen ja 

jäljellä olevan toimintakyvyn ylläpitäminen. 

• Yleensä viimeisiä kuukausiaan omaishoidossa/kotihoidossa x4-5 

käyntiä vuorokaudessa tai jo Tehpassa. 

• Oman aiemmin kartoitetun hoitotahdon lisäksi DNR ja kannanotot 

hoidonrajauksiin

Punaiset (7-8-9):
Vaikeasti – Erittäin vaikeasti hauraat – Kuoleman 

sairaat



• Ei ole erityisiä gerasteniaan liitettäviä laboratoriokokeita 

tai biomarkkereita

Laboratoriokokeet ja gerastenia



• Todettu gerastenia → Aletaan selvittää, mitä on taustalla

• Viitekehyksenä kokonaisvaltaisen geriatrinen arvio:

• Huomioidaan potilaan sairaudet, kognitio, ravitsemustila, 

lääkitykset, aistivajeet, liikkumiskyky, mieliala, pidätyskyky, 

toimintakyky, sosiaaliset tekijät, elinympäristö ja haurastumisen 

aste.

• Lopputulemana laaditaan hoitosuunnitelma ja tehdään 

hoitolinjaukset ja hoidon rajaukset

Gerastenian hoito





• Kaikki syyt, joilla vanha ihminen välttää liikuntaa, ovat 
todennäköisesti niitä syitä, miksi pitää liikkua

• Todennäköisesti enemmän ja raskaampaa liikuntaa kuin 
arvaakaan

• Turvallista

• Liikunta kohentaa myös kognitiota ja mielialaa sekä 
vähentävän inflammaatiota

• Liikunnan Käypä hoito -suositus

Liikunta ja ikäihmiset



• Terveellistä ruokavaliota noudattavilla on havaittu olevan 
vähemmän gerasteniaa

• Esimerkiksi monipuolinen, välimerellinen ruokavalio 
vaikuttaa olevan hyödyllinen

• Runsas kasvisten käyttö on eduksi ilmeisesti niiden 
sisältämien antioksidanttien vuoksi.

• FINGER: Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio, 
yksilöllistä neuvontaa

Ravitsemus



• Ikäihmisten proteiininsaantisuositus 1,2 g/kg/vrk, sairauden 
aikana 2 g/kg/vrk 

• Pelkällä ravitsemushoidolla ei ole saatu parannettua 
gerastenian ennustetta, painonlasku on syytä saada 
pysähtymään haurastumisen hidastamiseksi
• Kasvattamalla energiansaantia ravintolisien avulla 250–500 kcal 

vuorokaudessa 1–3 kuukauden ajan voidaan tarvittaessa saavuttaa 
1–3 kg painonnousu.

• Teholisä 700 kcal/vrk: 1 prk Nutridrink Compact Protein (300 kcal, 
18 g prot) + 3 x 30 ml Calogen (400 kcal)

Proteiinilisä, energialisä



Suun ja hampaiden terveys



• Ainakin puutostiloissa D-vitamiinilisän on osoitettu 

vaikuttavan positiivisesti lihaksistoon, tasapainoon ja 

kävelyyn

• D-vitamiinilisä 20 – 50 ug/vrk

• B12-vit, C-vit, Foolihappo…

D-vitamiini



• Ei ole spesifistä lääkehoitoa

• Tutkittu runsaasti mm. testosteronia, kasvuhormonia, nandrolonia, 

mutta ei vakuuttavaa näyttöä

• ACE-estäjät (verenpaine- ja sydämen vajaatoimintalääke) 

mielenkiintoinen lääkeryhmä

• osoitettu parantavan luurankolihasten rakennetta ja biokemiallista 

toimintaa

• voivat myös hidastaa lihasten heikkenemistä, vähentävät 

kuolleisuutta ja parantavat toimintakykyä sydämen 

vajaatoimintapotilailla 

• on viitteitä että ne hidastavat Alzheimerin taudin kehittymistä

Gerastenian lääkehoito



• Gerasteniapotilaan lääkityksessä on tärkeintä välttää 

haitallisesti lihaksiin vaikuttavia ja iäkkäälle potilaalle 

yleisesti huonosti sopivia lääkkeitä kuten esimerkiksi 

• bentsodiatsepiineja, unilääkkeitä

• lihasrelaksantteja ja 

• antikolinergisesti vaikuttavia lääkkeitä

• Lääkitystä on arvioitava säännöllisesti ja kriittisesti

Lääkityksen säännöllinen arviointi



• Geriatriset oireyhtymät olisivat valtimotautien ilmentymiä

• Keski-iän kardiovaskulaarisilla riskitekijöillä on yhteys 
gerasteniaan, joten sydän-ja verisuonitautipotilailla on suurempi 
riski sairastua gerasteniaan

• Paradoksaalisesti vanhuusiässä HDL- ja LDL-pitoisuuksilla, 
systolisella verenpaineella ja paastoverensokerilla voi olla 
käänteinen yhteys kuolemanriskiin

• Painondeksin ja gerastenian yhteys noudattelee U-käyrää, jossa 
BMI 20-29,9 on ihanteellisin, toisaalta suuri vyötärönympärys on 
gerastenian riskitekijä riippumatta painoindeksistä

Gerastenia ja valtimotautien riskit
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