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Alkusanat

Edellinen vanhusten lääkehoitoa käsitellyt Kapseli julkaistiin vuonna 1989. Silloin 75 vuotta 
täyttäneitä henkilöitä oli lähes puolet vähemmän kuin nyt. Elämä on pidentynyt ja käytet-
tävissä on aiempaa enemmän lääkehoitoja moniin iän myötä yleistyviin sairauksiin, kuten 
muistihäiriöihin, luukatoon ja eturauhasen liikakasvuun. 

Iäkkään ihmisen lääkityksen tuottamat ongelmat ovat aiheellisesti nousseet keskustelun koh-
teiksi. Haitat on syytä muistaa ja tunnistaa, mutta monilääkityksen pelon ei kuitenkaan tulisi 
johtaa tarpeellisten lääkehoitojen välttämiseen.

Iäkkäiden lääkehoito on pääasiassa terveyskeskuslääkäreiden vastuulla, joten he, yhdessä 
vanhuksia hoitavien henkilöiden kanssa, ovat avainasemassa onnistuneen lääkehoidon to-
teutuksessa. Tämän Kapselin avulla halutaan helpottaa iäkkään ihmisen hoitoon osallistuvia 
parhaan mahdollisen lääkityksen valinnassa sekä sen hyötyjen ja haittojen seurannassa.
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Esipuhe

Elimistön vanhenemiseen kuuluu monia muutoksia, jotka vaikuttavat lääkeaineiden jakau-
tumiseen, metaboliaan ja erittymiseen. Rasvan paino-osuuden lisääntyessä rasvaliukoisten 
lääkkeiden jakaantumistilavuus suurenee, ja veden paino-osuuden vähentyessä vesiliukoisten 
lääkkeiden jakaantumistilavuus pienenee. Maksan verenkierron ja metaboliakyvyn heikke-
neminen hidastaa useiden lääkeaineiden metabolianopeutta. Munuaisten glomerulaarisen 
suodatuksen ja tubulaarisen aktiivisen erityksen heikentyessä lääkkeiden erittyminen hidastuu. 
Nämä muutokset on otettava huomioon iäkkäiden potilaiden lääkehoidossa. 

Homeostaattisten mekanismien teho heikkenee vanhetessa, mikä johtaa iäkkäiden hei-
kentyneeseen kykyyn kompensoida lääkkeiden haittavaikutuksia. Haitallisten reaktioiden 
mahdollisuus lisääntyy. Haittavaikutukset voivat ilmetä varsin erityyppisinä kuin nuorilla tai 
keski-ikäisillä, mistä esimerkkejä ovat muistin heikkeneminen, sekavuus, huimaus, kaatuilu ja 
käytöshäiriöt. 

Elimistön vanhenemismuutokset etenevät hitaasti. Sitä, missä iässä ne on otettava huomi-
oon lääkehoidossa, ei ole helppo määritellä. Samanikäisten henkilöiden väliset farmakoki-
netiikan ja farmakodynamiikan erot saattavat olla melko suuria. Yleisesti voidaan sanoa, että 
nämä muutokset tulee ottaa huomioon 75 vuotta täyttäneiden henkilöiden hoidossa. Mitä 
iäkkäämpi henkilö on, sitä voimakkaammat vanhenemisen aiheuttamat muutokset ovat ja sitä 
tarkemmin ne on otettava huomioon lääkehoidossa. 

Etenkin pitkäkestoiset sairaudet yleistyvät vanhetessa. Iäkkäät käyttävät samanaikaisesti 
useita lääkkeitä asianmukaisessakin hoidossa. Tämä lisää lääkkeiden yhteisvaikutusten vaa-
raa. Merkittävien yhteisvaikutusten ehkäisyyn tulee kiinnittää huomiota iäkkäiden potilaiden 
hoidossa. 

Iäkkäiden eli 75 vuotta täyttäneiden määrä Suomessa on ollut varsin pieni aina 1980-luvun 
alkupuolelle saakka (kuva). Vielä silloin ei ollut laajaa tarvetta keskustella ja kirjoittaa iäkkäi-
den lääkehoitojen erityispiirteistä. 1980-luvulla tapahtunut 75 vuotta täyttäneiden ja etenkin 
1990- ja 2000-luvuilla tapahtunut 85 vuoden ikään ehtineiden määrän voimakas kasvu on 
muuttanut terveydenhuollon asiakkaiden eli potilaiden ikärakennetta. Yhä useampi potilas on 
iäkäs, ja yhä vanhempia potilaita hoidetaan. Niiden potilaiden määrä, joiden lääkehoidossa 
vanhenemisen vaikutukset on otettava huomioon, on nykyisin suuri. 

Iäkkäiden suomalaisten määrä edelleen kasvaa tulevaisuudessa (kuva). Myös vanhimpien 
kansalaisten eli 95 vuotta täyttäneiden määrä lisääntyy. Iäkkäitä potilaita tulee olemaan todel-
la paljon terveyspalvelujen piirissä. 

Tässä Kapseli-sarjan julkaisussa kuvaamme iäkkäiden lääkehoitojen yleispiirteiden lisäksi 
muutamien yleisten sairauksien lääkehoitojen yksityiskohtia. Joskin suosituksemme perus-
tuvat kansainvälisiin ja suomalaisiin tutkimuksiin ja kriittisiin katsauksiin, suositustemme 
perusteiden puutteet tulee ottaa huomioon. Lääkehoitojen vaikutuksia koskeviin tutkimuksiin 
on osallistunut erittäin vähän 85 vuotta täyttäneitä henkilöitä. Yli 90-vuotiaiden keskuudessa 
tehdyt lääketutkimukset puuttuvat lähes kokonaan. Lääketutkimuksia tehdään melko vali-
koiduilla potilasryhmillä. Vain harvoissa tutkimuksissa on selvitetty lääkehoidon vaikutuksia 
tietyn sairauden ennusteeseen muilta pitkäaikaissairauksiltaan erityyppisten potilaiden kes-
kuudessa. Kansainväliset iäkkäiden lääkehoitosuositukset perustuvat siihen, että lääkkeiden 
farmakodynaamiset vaikutukset ovat pitkälti samanlaisia eri ikäryhmissä ja että lääkehoito-
suosituksia voidaan laajentaa kaikkein vanhimpiin potilaisiin ottaen huomioon ikääntymisen 
aiheuttamat farmakokineettiset ja farmakodynaamiset muutokset, homeostaattisten mekanis-
mien heikkeneminen sekä useiden lääkkeiden samanaikaisen käytön aiheuttamat yhteisvaiku-
tukset. Näihin perustuvat myös esittämämme lääkehoitosuositukset.

 



Iäkkäiden eli 75 vuotta täyttäneiden henkilöiden lukumäärä Suomessa vuosina 1980–
2005, ja Tilastokeskuksen ennuste vuosille 2010–2025. 

Toivomme, että suosituksistamme on hyötyä lääkäreille ja muille hoitotyöntekijöille heidän 
hoitaessaan iäkkäitä potilaita. Toivomme raporttimme palvelevan myös farmasian asiantun-
tijoita heidän neuvoessaan iäkkäitä lääkkeen käyttäjiä. Tekstejämme koskevia palautteita 
pidämme hyödyllisinä, ja toivommekin saavamme niitä. 

Turussa, heinäkuussa 2007 
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1 Iäkkäiden henkilöiden lääkehoidon 
tavoitteet

Tässä Kapselissa esitetään tutkimuksiin ja 
muihin nykyisiin tietoihin perustuvia suo-
situksia iäkkäiden lääkehoidosta. Iäkkäillä 
henkilöillä tarkoitetaan 75 vuotta täyttänyttä 
väestöä. 

Yli 74-vuotiaat ovat sairastavuutensa ja 
toimintakykynsä suhteen heterogeeninen ryh-
mä. Heihin kuuluu erittäin hyvän fyysisen ja 
kognitiivisen toimintakyvyn omaavia, lähes 
terveitä kansalaisia. Monet heistä kuiten-
kin sairastavat yhtä tai useampaa sairautta. 
Useiden iäkkäiden henkilöiden fyysinen 
toimintakyky on jossain määrin heikentynyt, 
ja joidenkin fyysinen ja/tai kognitiivinen 
toimintakyky on selvästi heikentynyt. Saat-
tohoidossa olevien ja kuolevien hoito on osa 
iäkkäiden hoitoa. 

Lääkehoidot muodostavat vain osan 
iäkkäiden ihmisten sairauksien hoitojen sekä 
toimintakykyisyyden parantamisen ja ylläpi-
tämisen mahdollisuuksista. Lähes kaikkien 
sairauksien hoitoihin kuuluu muitakin kuin 
lääkehoitoja, ja niiden merkitys korostuu 
iäkkäitä hoidettaessa. Fyysisen, kognitiivisen, 
psyykkisen ja sosiaalisen kuntoutumisen edis-
täminen on oleellinen osa iäkkäiden potilai-
den hoitoa.   

Lääkehoitojen tavoitteena on saada ai-
kaan enemmän hyötyjä kuin haittoja. Lää-
kehaittojen todennäköisyys on luonnollisesti 
sitä suurempi, mitä iäkkäämpi henkilö on ja 
mitä useampia lääkkeitä käytetään saman-
aikaisesti. Lääkkeiden toivottujen ja ei-toi-
vottujen vaikutusten tarkka seuranta kuuluu 
hyvään hoitoon. Tarkka seuranta ja potilaan, 
lääkäreiden, muun hoitohenkilökunnan ja 
omaisten saumaton yhteistyö ovat keskeisiä 
keinoja lääkehoitojen onnistumisen ja hoito-
tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Yli 74-vuotiaan väestön heterogeenisuus 
tuo ongelmia lääkehoidon tavoitteiden ja 
suositusten määrittämiseen. Ongelmia aihe-
uttaa myös, että tämän ikäryhmän lääkehoi-
toja koskevia tutkimuksia on tehty paljon 
vähemmän kuin heitä nuorempien. Kont-
rolloituja ja satunnaistettuja tutkimuksia 
lääkehoitojen vaikutuksista on tehty vähän 
etenkin 85 vuotta täyttäneiden ja fyysises-
ti huonokuntoisten iäkkäiden sairauksien 

Taulukko 1.1 Iäkkäiden lääkehoi-
tojen tavoitteita

   Kuolemien ehkäisy on keskeinen lää-
kehoitojen tavoite 75 vuotta täyttä-
neessä väestössä. Esimerkkinä tästä 
on henkeä uhkaavien sairaustilojen 
hoito antibiooteilla.

  Eliniän pidentämisen ohella on 
voimakkaasti korostettava fyysisen, 
kognitiivisen, psyykkisen ja sosiaali-
sen toimintakyvyn sekä elämänlaa-
dun parantamista ja ylläpitämistä. 
Mitä iäkkäämpi väestöryhmä on, sitä 
keskeisempiä lääkehoitojen tavoitteita 
nämä ovat. 

   Myös oireiden lievittäminen kuuluu 
lääkehoitojen tavoitteisiin. Oireen-
mukaisen hoidon keskeisin merkitys 
on, että se antaa iäkkäälle ihmiselle 
mahdollisuuden toimia ja ylläpitää 
fyysistä, kognitiivista, psyykkistä ja 
sosiaalista toimintakykyään. Oireiden 
väheneminen sinänsä vaikuttaa myön-
teisesti elämänlaatuun. 

hoidossa. Vanhimpien ja huonokuntoisim-
pien potilaiden lääkehoitoa varten joudutaan 
hoitosuosituksia pitkälti antamaan nuorilla 
ja parempikuntoisilla tehtyjen tutkimusten 
tulosten perusteella. 

Iäkkäiden lääkehoitojen tavoitteet eivät 
yleisellä tasolla poikkea heitä nuorempien 
lääkehoitojen tavoitteista (taulukko 1.1). 

Hyvä ravitsemustila ja nestetasapaino 
edistävät paranemista ja kuntoutumista. 
Spesifisten ravitsemushoitojen tai muiden 
lääkkeettömien hoitojen myönteisistä vaiku-
tuksista on näyttöä myös 75 vuotta täyttänei-
den potilaiden hoidoissa. 

Kognitiivinen terapia, muisteluryhmätoi-
minta, liikunta ja sosiaaliset ryhmätoiminnat 
edistävät iäkkäiden masennustilojen parane-
mista. 

Unettomuuden hoidossa mm. liikunnan ja 
oppimisteoriaan perustuvien hoitojen vaiku-
tukset kestävät kauemmin kuin lääkehoitojen 
vaikutukset. 
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Muistihäiriöitä ja dementiaa sairastavien 
potilaiden hoidossa on näyttöä psykologis-
painotteisten ja psykososiaalisten hoitojen 
myönteisistä vaikutuksista potilaiden käyt-
täytymiseen. Lääkkeettömien hoitojen toteut-
taminen lääkehoitojen ohella kuuluu iäkkäi-

den ihmisten hyvään hoitoon. Koska tämä 
Kapseli käsittelee lääkehoitojen periaatteita 
iäkkäiden henkilöiden hoidossa, lääkkeettö-
mistä hoidoista kerrotaan vain lyhyesti.   

Geriatrisen lääkehoidon yleisperiaate: Aloita pienellä annoksella, seuraa vaikutuksia ja haittavaiku-
tuksia ja suurenna annosta vähitellen sekä seuraa edelleen vaikutuksia ja haittavaikutuksia.
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2 Iäkkäät käyttävät useita lääkkeitä
    Tutkimusprofessori Timo Klaukka, Kela

Lääkkeiden käyttö yleistyy iän karttuessa. 
Suomen lääketilaston mukaan vuonna 2005 
sai 75–79 vuotta täyttäneistä henkilöistä 93 
% korvausta avohoidossa hankkimistaan 
lääkkeistä (1). Vastaava osuus työikäisistä oli 
61 %. Korvauksen saanti yleistyi aina ikäryh-
mään 80–84-vuotiaat saakka, joilla se oli 95 
%. Tämän ikäryhmän omasta kukkarostaan 
lääkkeistä maksama summa oli korkein eli 
322 euroa vuodessa, kun se väestöllä keski-
määrin oli 160 euroa. 

2.1 Tuloksia Kuopio 75+ -tutkimuksesta

Lääkkeiden käyttö on yleistynyt muutaman 
vuosikymmenen aikana koko väestössä ja 
erityisesti ikääntyneiden henkilöiden keskuu-
dessa. Tätä voidaan tarkastella esimerkiksi 
Kuopio 75+ -tutkimuksen perusteella, joka 
on tehty vuosina 1998 ja 2003 (2). Lähes 
kaikilla (98 %) vähintään 75-vuotiaista 
tutkituista oli käytössään yksi tai useampi 
lääke molempina tutkimusvuosina. Määrä 
suureni tutkimusvuosien välillä keskimäärin 
6,3 lääkkeestä 7,5 lääkkeeseen. Yksilökohtai-
sessa tarkastelussa vuonna 2003 joka toisella 
oli käytössään useampia ja joka kolmannella 
vähemmän lääkkeitä kuin vuonna 1998. 

Lääkkeiden määrä kasvoi eniten 85 vuot-
ta täyttäneillä naisilla (7,1 –> 9,5). Laitos-
hoidossa olleilla määrä lisääntyi 7,5 lääk-
keestä 10,9 lääkkeeseen ja kotona asuneilla 
vanhuksilla 6,3 lääkkeestä 7,0 lääkkeeseen. 
Määrä kasvoi erityisesti niillä, jotka siirtyi-
vät tutkimusaikana laitoshoitoon. Heistä 
76 %:lla käyttö lisääntyi, kun vastaava osuus 
oli 48 % koko tutkimuksen ajan kotona 
asuneilla henkilöillä. 

Vuonna 1998 käytti 54 % kuopiolaisista 
vanhuksista vähintään kuutta lääkettä, kun 
vuonna 2003 osuus oli jo kaksi kolmasosaa. 
Yleisintä näin määritelty monilääkitys oli 85 
vuotta täyttäneillä naisilla (73 % v. 1998 ja 
83 % v. 2003). Monilääkitys lähes kaksinker-
taistui myös 80–84-vuotiailla miehillä (38 % 
vs. 62 %). 

Vähintään 10 lääkettä samanaikaisesti 
käyttäneiden potilaiden osuus lisääntyi 
(19 % –> 28 %). Kasvu oli merkittävintä 

85 vuotta täyttäneillä naisilla, joista joka nel-
jännellä oli vuoden 1998 selvityksen mukaan 
käytössään vähintään 10 lääkettä, kun vuo-
den 2003 tutkimuksessa osuus oli jo 49 %. 

2.2 Liedon tutkimukset 1990-luvulla

Liedossa 1990-luvun alussa ja lopussa tehdyn 
tutkimuksen aineistoon kuuluivat kunnan 
kaikki 65 vuotta täyttäneet henkilöt. Ikäryh-
mä oli siten nuorempaa kuin Kuopio 75+ 
-tutkimuksessa. Jotakin reseptilääkettä oli 
tutkimusta edeltäneen viikon aikana käyttä-
nyt 78 % vuosina 1990–91, ja 88 % vuosi-
na 1998–99 (3). Samanaikaisesti käytössä 
olleiden lääkkeiden määrä oli vuosikymme-
nen alussa keskimäärin 3,1 ja lopussa 3,8 
lääkettä. Useampaa kuin viittä lääkettä käytti 
1990-luvun alussa 19 % kodeissaan asuneis-
ta vähintään 65-vuotiaista. Vuonna 1998 
osuus oli 25 %. 

2.3 Mitä lääkkeitä ikääntyneet käyttävät?

Kuopio 75+  -tutkimuksen henkilöt käytti-
vät yleisimmin hermostoon vaikuttavia sekä 
sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeitä (2). 
Vuonna 2003 hermostoon vaikuttavia lääk-
keitä käytti kaksi kolmasosaa (65 %) kotona 
asuneista ja laitoshoidossa olleista ikäihmisis-
tä lähes jokainen (98 %). Myös veritautien ja 
ruoansulatuselinten sairauksien lääkehoidot 
yleistyivät tutkimusaikana. Antitromboottisia 
lääkkeitä käytti yli puolet tutkituista vuonna 
2003. Laksatiivien käyttö oli yleistä erityi-
sesti laitoshoidossa. Laitospotilaista kaksi 
kolmasosaa käytti niitä vuoden 2003 tutki-
muksessa.  

Psyykenlääkkeet

Vuonna 2005 yli 74-vuotiaita suomalaisia oli 
393 000, joista noin joka kuudes käytti 
avohoidossa peruskorvattua psyykenlääkettä.  
Näistä masennuslääkkeitä käytti noin 
40 000, dementialääkkeitä 18 000 ja psy-
koosilääkkeitä 14 000 (4). Kelan korvausti-
lastojen mukaan masennuslääkkeiden käyttö 
oli avohoidossa yleisintä 85–89-vuotiaiden 
keskuudessa (kuva 2.1). Dementialääkkeitä 
käytti useimmiten 80–89-vuotiaat (kuva 2.2) 
ja psykoosilääkkeitä 90–94-vuotiaat (kuva 
2.3). 
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Kuva 2.1 Peruskorvattujen masennuslääkkeiden käyttäjien osuus (%) ikäluokasta 2005

Kuva 2.2 Peruskorvattujen dementialääkkeiden käyttäjien osuus (%) ikäluokasta 2005

Kuva 2.3 Peruskorvattujen psykoosilääkkeiden käyttäjien osuus (%) ikäluokasta 2005
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Psyykenlääkkeiden käyttö on yleistä sekä 
kotona asuvien että etenkin pitkäaikaislai-
toksissa olevien iäkkäiden keskuudessa (5). 
Terveys 2000 -tutkimuksen mukaan ikäänty-
neillä henkilöillä on melko yleisesti käytös-
sään vähintään kaksi psyykenlääkettä (6). 

2.4 Ikääntyneiden lääkehoidon ongelmia

Yhteisvaikutusten mahdollisuus kasvaa käy-
tettävän lääkemäärän lisääntyessä (7). Usean 
reseptilääkkeen samanaikaiseen käyttöön liit-
tyy usein myös runsasta itsehoitolääkitystä. 

Yhteisvaikutusten kannalta erityisen 
ongelmallinen lääke on varfariini, koska sen 
pitoisuutta voivat muuttaa muut lääkkeet 
(8). Myös tämän lääkkeen käyttö on yleisin-
tä ikääntyneillä. Yli 74-vuotiaista 15 % oli 
vuoden 2006 aikana käyttänyt varfariinia. 
Miehillä osuus oli suurempi (17 %) kuin 
naisilla (13 %).

Voimakas rauhoittava vaikutus voi 
altistaa ikääntyneen henkilön mm. kaatumi-
selle, ja hänen kognitiivinen tasonsa heikke-
nee. Sedatiivisesti vaikuttavia lääkeaineita 
on varsinaisten psyykenlääkkeiden lisäksi 
somaattisten oireiden hoitoon tarkoitetuissa 
yhdistelmävalmisteissa. Väsyttävä ominaisuus 
liittyy myös monen lääkeryhmän haittavai-
kutuksiin etenkin lääkitystä aloitettaessa tai 
annosta suurennettaessa. Kansainvälisissä 
suosituksissa esitetäänkin usean psyykenlääk-
keen samanaikaisen käytön kuuluvan iäk-
käiden hoidossa vain kriittisesti harkittuihin 
erityistilanteisiin. 

Psykoosilääkkeet aiheuttavat parkinso-
nismin kaltaisia liikehäiriöitä iäkkäille jopa 
5–6 kertaa yleisemmin kuin nuorille, ja myös 
tardiivin dyskinesian ja sydänperäisten äkki-
kuolemien vaara kasvaa psykoosilääkkeiden 
käytön pitkäaikaistumisen myötä (8). Neuro-
leptit ovat ongelmallisia myös antikolinergi-
sen vaikutuksensa vuoksi.

Monilääkitystä ei aina voi välttää, etenkin 
kun iäkkäillä on myös diagnosoimattomia 
sairauksia ja alilääkitystä (9). Lääkityksen 
vähentäminen edellyttää hyvää hoitosuhdetta 
ja pitkäjänteisyyttä.
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3 Miten vanheneminen voi muuttaa 
lääkevaikutuksia?

3.1 Farmakokinetiikka

3.1.1 Imeytyminen

Useimpien lääkeaineiden imeytymisen ko-
konaismäärä ei muutu vanhetessa (taulukko 
3.1). Aktiivisen mekanismin avulla imeyty-
vien lääkkeiden, kuten raudan, kalsiumin ja 
B12-vitamiinin, imeytyminen voi kuitenkin 
heikentyä. Maha-suolikanavan motiliteetin 
hidastuminen saattaa näkyä satunnaisesti 
otettavan lääkkeen vaikutuksen alkamisen 
myöhästymisenä. 

Merkittävä poikkeus on levodopa, jonka 
imeytyminen lisääntyy ikääntyessä. Syynä on 
mahalaukun limakalvon erittämän, levodo-
paa maha-suolikanavassa hajottavan ent-
syymin eli dopadekarboksylaasin erityksen 
väheneminen.

Syljen erityksen väheneminen sekä lihak-
siston, ihon, ihonalaisten kudosten ja perä-
suolen seinämän verenkierron heikkeneminen 
vanhetessa saattavat hidastaa näiden reittien 
kautta annostettujen lääkkeiden imeytymis-
nopeutta. 

3.1.2 Jakautuminen  

Lääkeaineiden jakautumisen muutok-
set ikääntyessä liittyvät pääasiassa kehon 
rasva- ja vesipitoisuuden muutoksiin. Myös 
verenkierron heikkeneminen, lean body mass 
-kudososan paino-osuuden pieneneminen 
sekä vanhuksen pieni kokonaispaino voivat 
muuttaa lääkeaineiden jakautumista. 

Koska vesiliukoisten lääkeaineiden pitoi-
suudet plasmassa ja rasvaliukoisten lääke-
aineiden pitoisuudet kudoksissa kohoavat 
ja puoliintumisajat pitenevät ikääntymisen 
myötä, monien lääkkeiden annosten pienen-
täminen on tarpeen. 

Pienipainoisen vanhan ihmisen lääkeai-
nepitoisuus voi nousta korkeaksi etenkin, 
jos hänelle annetaan laskimonsisäisesti sama 
lääkeannos kuin keski-ikäiselle. Iäkkään hen-
kilön paino tuleekin ottaa huomioon lääke-
annosta määritettäessä. 

Albumiinipitoisuuden pienetessä iän 
myötä sitoutumattoman lääkeaineen ja lääke-

  
Taulukko 3.1 Farmakokineettisiä 
muutoksia ikääntyessä

Imeytyminen 

•  syljen eritys vähenee
•     suolahapon eritys vähenee, maha-

laukun pH nousee
•   mahalaukun tyhjenemisnopeus 

hidastuu
•  ohutsuolen pinta-ala pienenee
•  suoliston motiliteetti hidastuu
•   aktiiviset imeytymismekanismit heik-

kenevät, mutta passiivinen diffuusio ei 
muutu 

•    lääkeaineiden imeytyminen voi hidas-
tua, mutta useimpien lääkeaineiden 
imeytymisen kokonaismäärä ei muutu

Jakautuminen

•  plasman albumiinipitoisuus pienenee
•   sydämen minuuttitilavuus pienenee ja 

ääreisverisuoniston vastus kohoaa
•   kehon lean body mass -osan paino-

osuus pienenee
•   kehon veden paino-osuus pienenee ja 
    rasvan paino-osuus suurenee
•   rasvaliukoisten lääkeaineiden jakaan-

tumistilavuus suurenee
•   vesiliukoisten lääkeaineiden jakaantu-

mistilavuus pienenee

 Metabolia: monen lääkeaineen 
puoliintumisaika pitenee

•   maksan verenkierto ja ensikierron me-
tabolia heikkenevät

•   maksasolujen määrä vähenee
•   maksan entsyymiaktiivisuus voi heiketä

   Eliminaatio: monen lääkeaineen eritty-
minen hidastuu

•    munuaisten ja munuaiskerästen koko 
    pienenee
•   munuaisten verenkierto heikkenee
•   munuaiskerästen määrä vähenee
•   glomerulaarinen suodatus heikkenee
•   tubulaarinen eritys hidastuu
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Taulukko 3.2 Eräitä lääkeaineita, 
joiden metabolia maksassa on 
heikentynyt iäkkäillä

•  diatsepaami
•  enalapriili
•  erytromysiini
•  fenytoiini
•  kinidiini
•  klooridiatsepoksidi
•  levodopa
•  lidokaiini
•  morfiini
•  nifedipiini
•  nortriptyliini
•  piroksikaami
•  propranololi
•  teofylliini
•  triatsolaami
•  verapamiili

Taulukko 3.3 Lääkeaineita, joil-
la on kapea terapeuttinen leveys 
ja joiden erittyminen virtsaan on 
hidastunut iäkkäillä

•  digoksiini
•  atenololi, sotaloli
•  disopyramidi
•  kaptopriili, enalapriili, lisinopriili
•  amikasiini, gentamisiini, netilmi- 
    siini, tobramysiini ja vankomysiini
•  tetrasykliini
•  etambutoli
•  litium
•  metotreksaatti
•  amantadiini
•  metformiini

aineen kokonaispitoisuuden (sitoutumaton 
ja sitoutunut) suhde saattaa muuttua. Sitou-
tumattoman lääkeaineen pitoisuus kuvastaa 
lääkevaikutusta paremmin kuin kokonaispi-
toisuus. 

3.1.3 Muuntuminen eli metabolia

Maksan vanhenemismuutokset heikentä-
vät alkureitin metaboliaa. Tässä vaiheessa 
voimakkaasti metaboloituvien lääkeaineiden 
(esim. nifedipiini, labetaloli, nitraatit, verapa-
miili) hyötyosuudet suurenevat, joten annok-
sien tulee olla pienempiä kuin keski-ikäiselle. 
Maksan verenkierron ja metabolian heikke-
neminen voi pidentää myös useiden muiden 
lääkeaineiden puoliintumisaikaa ja suurentaa 
niiden pitoisuutta plasmassa (taulukko 3.2).   

3.1.4 Erittyminen eli eliminaatio

Glomerulaarinen suodatus ja tubulaarinen 
aktiivinen eritys heikkenevät vanhetessa. Seu-
rauksena voi olla 30 %:n alenema munuais-
ten erityskyvyssä 65–70 ikävuoden paikkeilla 

ja 50 %:n alenema 80-vuotiaana. Iäkkäät 
ovat kuitenkin heterogeeninen ryhmä, eikä 
kaikkien samanikäistenkään munuaisfunktio 
heikkene samaa tahtia. 

Kreatiniinin tuotanto pienenee vanhetes-
sa lihasmassan vähentyessä, joten seerumin 
kreatiniini on epäspesifinen iäkkäiden mu-
nuaisfunktion arvioinnissa. Seerumin kysta-
tiini-C-pitoisuus ja kreatiniinin puhdistuma 
ovat spesifisempiä ja suositeltavia iäkkäiden 
munuaisfunktion määrityksessä. 

Monien lääkkeiden erittyminen hidastuu, 
mikä on otettava huomioon annostuksessa. 
Jos lääkeaineen terapeuttinen leveys on kapea 
ja lääkeaine erittyy täydellisesti tai osittain 
muuntumattomana, pieni lääkeannos on 
erityisen välttämätön (taulukko 3.3). 

Mikä tahansa äkillinen sairaus voi hei-
kentää iäkkään potilaan munuaisfunktiota 
ja johtaa lääkepitoisuuksien suurenemiseen 
sekä haittavaikutuksiin. 

3.2 Farmakodynamiikka

Farmakodynaamisia muutoksia ikääntyessä 
voivat aiheuttaa reseptoreiden määrän, herk-
kyyden tai sitoutumismekanismien muutok-
set tai muutokset lääkeaineen sitoutumisen 
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aiheuttamissa reaktioissa. Esimerkiksi beeta-
reseptoreiden toiminta heikkenee vanhetessa, 
minkä vuoksi iäkkäät eivät ole niin herkkiä 
beetareseptoreiden kautta vaikuttaville lääk-
keille kuin keski-ikäiset tai nuoret. 

Myös fysiologisten ja homeostaattisten 
mekanismien muuttuminen vanhetessa saat-
taa muuttaa lääkevastetta ja kykyä kompen-
soida lääkkeiden haittavaikutuksia. Iäkkäät 
ovat hyvin herkkiä etenkin bentsodiatsepii-
nin, metoklopramidin, oraalisten antikoa-

gulanttien, perinteisten psykoosilääkkeiden 
ja opioidien vaikutuksille. Nämä lääkkeet 
saattavat aiheuttaa haittavaikutuksia jo 
pieninä annoksina. Autonomisen hermoston 
toiminnan, verenpaineen säätelyjärjestelmän, 
glukoosimetabolian, kognitiivisten voima-
varojen, lämmönsäätelyn ja immunologisten 
mekanismien heikkeneminen voivat muuttaa 
lääkevastetta ja aiheuttaa haittavaikutusten 
lisääntymistä. 
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4 Lääkkeiden haittavaikutuksia 
iäkkäillä henkilöillä

Iäkkäät henkilöt saavat lääkeaineista hait-
tavaikutuksia herkemmin kuin heitä nuo-
remmat. Monilääkitys eli polyfarmasia lisää 
haittavaikutusten ja haitallisten yhteisvaiku-
tusten vaaraa. Hoito-ohjeiden toteutuminen 
voi iäkkäällä potilaalla olla heikompaa kuin 
keski-ikäisellä, mikä myös altistaa lääkkei-
den haittavaikutuksille. Toisaalta haitta-
vaikutukselta näyttävä oire voi johtuakin 
sairaudesta eikä lääkkeistä. 

Varfariini, tulehduskipulääkkeet, psyyken-
lääkkeet, diureetit, opioidit, antikolinergiset 
lääkkeet, digoksiini, Parkinsonin taudin lääk-
keet ja epilepsialääkkeet kuuluvat yleisimmin 
haittavaikutuksia aiheuttaviin lääkkeisiin. 
Lääkehaitat ovat tavallisia ja niiden hoito-
kustannukset ovat suuria. Kuitenkin lääke-
hoidon hyödyt pitää punnita lääkehoidon 
haittoa vastaan. 

Melkein mikä tahansa oire voi olla 
lääkkeen haittavaikutus (taulukko 4.1). 
Tavallisesti haittavaikutus ilmenee muutami-
en päivien tai parin viikon kuluessa lääke-
hoidon aloittamisesta tai lääkeannoksen 
suurentamisesta. Ongelmallisimpia oireita 
ovat kognitiivisten kykyjen heikkeneminen, 
sekavuus, väsymys, näköhäiriöt, käytös-
häiriöt, huimaus, ortostaattinen hypotonia, 
kaatuminen, virtsainkontinenssi, virtsaumpi, 
ummetus, akatisia, jäykkyys ja liikkumisen 
heikkeneminen. 

Homeostaattisten mekanismien heikkene-
misen takia ortostaattinen hypotonia ja kaa-
tuilu ovat tavallisia monien verenpainelääk-
keiden, psykoosilääkkeiden ja trisyklisten 
masennuslääkkeiden haittoja. Kuivumisesta  
johtuva väsymys, tasapainohäiriöt ja jopa 
sekavuus sekä virtsankarkailu ovat esimerk-
kejä diureettien haittavaikutuksista. 

Hypotermia voi aiheutua suoraan lää-
keaineen farmakologisesta vaikutuksesta 
tai epäsuorasti vähentyneestä liikunnasta. 
Bentsodiatsepiinit ja niiden tavoin vaikutta-
vat lääkeaineet, fentiatsiinit, trisykliset ma-
sennuslääkkeet ja opioidit voivat aiheuttaa 
hypotermiaa. Alkoholin käyttö lisää hypoter-
mian mahdollisuutta. 

Virtsaretentio, virtsaumpi, näköhäiriöt, 
muistin ja muiden kognitiivisten kykyjen 

heikkeneminen, sekavuus ja ummetus ovat 
antikolinergisten lääkkeiden yleisiä haittavai-
kutuksia. Taulukossa 4.2 luetellaan antiko-
linergisiä lääkeaineita. Lisäksi esimerkiksi 
dipyridamolilla on lievä antikolinerginen 
vaikutus.

Bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten 
lääkeaineiden, psykoosilääkkeiden, masen-
nuslääkkeiden ja opioidien pitkäaikaisen 
käytön äkillinen lopettaminen aiheuttaa 
yleensä vieroitusoireita. Jos kyseessä ei ole 
vakava lääkehaitta, kuten serotoniinioireyh-
tymä tai neuroleptioireyhtymä, lääkitys lope-
tetaan asteittain annosta pienentäen. Muiden 
kuin bentsodiatsepiinien tai niiden tavoin 
vaikuttavien lääkkeiden käyttö voidaan lo-
pettaa 2–5 viikon kuluessa. Pitkäkestoisesta 
bentsodiatsepiinikäytöstä vieroittaminen on 
syytä jaksoittaa parin kuukauden tai jopa 
6–8 kuukauden ajalle. 

Haittavaikutuksien vähentämiseksi pyri-
tään valitsemaan mahdollisimman turvallisia, 
mutta tehokkaita lääkkeitä. Lääkehaittoja 
voidaan vähentää myös tarkastamalla poti-
laan lääkevalikoimaa ja seuraamalla lääkkei-
den käyttöä säännöllisesti esimerkiksi puolen 
vuoden tai vuoden välein.    

Samankaltaisesti vaikuttavien psyyken-
lääkkeiden käyttöä on vältettävä. Useiden 
keskushermoston kautta vaikuttavien lääk-
keiden samanaikaisen käytön tulee perustua 
kriittiseen arviointiin. Dementiaa, Parkin-
sonin tautia tai muuta keskushermoston 
sairautta sairastavat potilaat saavat lääke-
haittoja herkemmin kuin muut iäkkäät. 

Ainakin digoksiinin ja teofylliinin plasma-
pitoisuuden seuranta kuuluu hyvän lääkehoi-
don perusteisiin iäkkäillä. Myös varfariini-
hoidossa olevien potilaiden INR-arvoa tulee 
seurata.
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Taulukko 4.1 Lääkkeiden kliinisesti merkittäviä haittavaikutusoireita iäkkäillä 

Haittavaikutus                             Tyypillisimmät lääkeaineet tai lääkeaineryhmät

Muistihäiriö, muu kognitiivinen   Bentsodiatsepiinit ja niiden tavoin vaikuttavat lääkeaineet
häiriö, sekavuus, käytöshäiriöt  Opioidit
  Antikolinergiset lääkkeet
  Psykoosilääkkeet, masennuslääkkeet
  Beetasalpaajat
  Parkinsonin taudin lääkkeet
  Epilepsialääkkeet
  Antihistamiinit
  Metoklopramidi
  Proklooriperatsiini
Huimaus, kaatuilu  Psyykenlääkkeet
  Epilepsialääkkeet
  Opioidit
  Glyseryylinitraatti
  Verenpainetta alentavat ja ortostaattista 
  hypotoniaa aiheuttavat lääkkeet
Ortostaattinen hypotonia  Verenpainelääkkeet; diureetit, beeta- ja alfa-1-salpaajat
  Nitraatit
  Psykoosilääkkeet
  Trisykliset masennuslääkkeet
  Parkinsonin taudin lääkkeet
Virtsainkontinenssi  Diureetit
  Bentsodiatsepiinit ja niiden tavoin vaikuttavat lääkeaineet
Ummetus     Antikolinergit
  Opioidit 
  Diureetit
  Kalsiumkanavan salpaajat
  Antasidit
  Rauta
  Disopyramidi
Masennus  Kortikosteroidit
  Rasvaliukoiset beetasalpaajat
  Levodopa
  Bentsodiatsepiinit ja niiden tavoin vaikuttavat lääkeaineet
Parkinsonismi (jäykkyys, vapina,  Psykoosilääkkeet
liikkeiden hidastuminen)  Metoklopramidi
  Proklooriperatsiini
  Litium
  Fluoksetiini
  Paroksetiini
Väsymys  Bentsodiatsepiinit ja niiden tavoin vaikuttavat lääkeaineet
Verenvuodot  Varfariini
  Asetyylisalisyylihappo, muut tulehduskipulääkkeet
Näköhäiriöt  Antikolinergit
  Alfa-1-salpaajat; alfutsosiini, tamsulosiini
     Inhaloitavat steroidit (kaihin kehittyminen)
Akilles-jänteen vaurio,     Fluorokinolonit
jännetulehdus
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Taulukko 4.2 Lääkeaineita, joilla 
on antikolinergista vaikutusta

Antikolinergiset spasmolyytit
 hyoskiini
 glykopyrrolaatti

Antikolinergiset antiemeetit
 skopolamiini

Antikolinergiset pakkoinkontinenssi-
lääkkeet
 oksibutiniini
 tolterodiini
 trospiumi

Antikolinergiset keuhkolääkkeet
 ipratropiini
 oksitropiini
 tiotropium

Antikolinergiset parkinsonismilääkkeet
 biperideeni

Antikolinergiset lihasrelaksantit
 orfenadriini

Rytmihäiriölääkkeet
 kinidiini
 disopyramidi

Psykoosilääkkeet
 klooripromatsiini
 levomepromatsiini
 flufenatsiini
 perisiatsiini
 perfenatsiini
 klooriprotikseeni
 promatsiini
 tioridatsiini

Trisykliset masennuslääkkeet
 imipramiini
 klooripramiini
 trimipramiini
 amitriptyliini
 nortriptyliini
 doksepiini

Antihistamiinit
 difenhydramiini
 hydroksitsiini

Vaikutusten sekä haittavaikutusten seuran-
ta on järjestettävä lääkehoidon aloittami-
sen jälkeen, ja lääkeannosta suurenne-
taan vähitellen seurannan perusteella. 

Mitään iäkkäiden henkilöiden itsensä 
lääkehaittoina pitämiä ja heidän kertomi-
aan oireita ei pidä mitätöidä. 

Hoitotyön henkilökunnan hyvät tiedot 
asianmukaisista lääkehoidoista ja lääkkei-
den vaikutuksista ja haittavaikutuksista 
sekä heidän havaintonsa iäkkäiden 
ihmisten oireista ja käyttäytymisestä ovat 
oleellisia hyvän lääkehoidon toteutumises-
sa.
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5 Lääkeaineiden yhteisvaikutuksista

Ikääntyminen ei yleensä muuta lääkeaineiden 
yhteisvaikutuksia, mutta niiden todennäköi-
syys on sitä suurempi, mitä useampia lääk-
keitä on käytössä. Lisäksi haittaoireet ovat 
iäkkäillä korostuneet, erityispiirteenä mm. 
sekavuus.

5.1 Farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia

Farmakokineettisissä yhteisvaikutuksissa 
lääke vaikuttaa toisen lääkkeen farmakoki-
netiikkaan eli imeytymiseen, kulkeutumiseen 
verenkierrossa, hajoamiseen tai erittymiseen. 
Kyseisen lääkkeen pitoisuuden muuttuminen 
voi aiheuttaa sen toivottujen sekä ei-toivot-
tujen vaikutusten muuttumisen heikommiksi 
tai voimakkaammiksi. Muutokset ovat kui-
tenkin melko harvoin kliinisesti merkittäviä. 

Antasidit, sukralfaatti sekä rauta- ja 
kalsiumvalmisteet voivat heikentää bisfosfo-
naattien, tetrasykliinien ja kinolonien imeyty-
mistä suolistossa. Näiden lääkkeiden ottami-
sen välinen aika tulee olla vähintään kahden 
tunnin pituinen. Käytännössä tämä voidaan 
toteuttaa myös siten, että bisfosfonaattival-
miste otetaan aamulla ja kalsiumvalmiste tai 
muu lääkevalmiste illalla. 

Lääkeaine (esim. salisylaatti, fenytoiini), 
joka syrjäyttää toisen lääkeaineen plasman 
proteiinien sitoutumispaikasta, voi tehostaa 
syrjäytyneen lääkkeen vaikutuksia. Merkit-
tävin käytännön vaikutus tällä mekanismilla 
on lääkevaikutuksen voimistuminen varfarii-
nipotilaalla, mikä vaatii seurannan tehosta-
mista. 

Kliinisesti merkittäviä yhteisvaikutuksia 
syntyy myös siten, että toinen lääke estää 
tai kiihdyttää toisen lääkeaineen metaboliaa 
maksassa, ohutsuolessa tai muualla elimis-
tössä. Nämä yhteisvaikutukset eivät iäkkäillä 
poikkea keski-ikäisten tai nuorten lääke-
aineinteraktioista. 

Lääkeainemetaboliassa keskeiset sytokro-
mi-P-450- eli CYP-entsyymit ovat CYP1A2, 
CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 ja CYP3A4. 
CYP3A4-entsyymin on arvioitu osallistu-
van joka toisen nykyisin käytössä olevan 
lääkkeen metaboliaan. CYP2D6 on tärkeä 
useiden psyykenlääkkeiden ja opioidien 
metaboliassa. 

CYP-entsyymin toiminta voi olla hidasta 
perintötekijöistä johtuen, ja suomalaisista 
noin 7–10 %:lla CYP2D6-entsyymi toimii 
hitaasti johtuen perinnöllisistä syistä. Nämä 
henkilöt hajottavat kyseisen entsyymin kaut-
ta metaboloituvia lääkkeitä erittäin hitaasti. 

Tietyn CYP-entsyymin toiminta voi hidas-
tua toisen lääkkeen samanaikaisen käytön 
johdosta. Taulukossa 5.1 esitetään joidenkin 
yleisessä käytössä olevien lääkeaineiden 
osalta, mikä CYP-entsyymi hajottaa niitä ja 
mitkä lääkeaineet voivat hidastaa kyseisen 
CYP-entsyymin toimintaa ja siten suurentaa 
tätä CYP-entsyymiä metaboliassa käyttävän 
lääkeaineen pitoisuutta. 

Lääke voi myös kiihdyttää CYP-entsyy-
min toimintaa ja täten nopeuttaa toisen 
lääkkeen hajoamista. Tällaisia lääkkeitä 
ovat mm. karbamatsepiini, fenytoiini sekä 
rifampisiini. Entsyymitoimintaa kiihdyttävän 
lääkkeen käytön lopettaminen voi johtaa 
toisen lääkkeen pitoisuuden nousuun ja hait-
tavaikutuksiin.  

Aihiolääke voi muuttua aktiiviseen 
muotoonsa sytokromi-P-450-entsyymijär-
jestelmän avulla. Kodeiini ja tramadoli ovat 
aihiolääkkeitä, jotka eivät ole vaikuttavassa 
muodossa lääkevalmisteessa. Ne muuntuvat 
vaikuttaviksi lääkeaineiksi maksan CYP2D6-
entsyymien vaikutuksesta. Jos henkilöllä on 
samanaikaisessa käytössä kodeiini tai trama-
doli ja jokin CYP2D6-entsyymin toimintaa 
estävä lääke, kodeiini tai tramadoli ei tehoa 
kipuun. Myöskään niillä henkilöllä, joiden 
CYP2D6-entsyymi toimii hitaasti perintö-
tekijöistä johtuen, kodeiini tai tramadoli ei 
tehoa. Kolmas esimerkki aihiolääkkeestä on 
losartaani, joka metaboloituu vaikuttavaksi 
lääkeaineeksi CYP2C9-entsyymin välityksel-
lä.  

Lääkeinteraktio voi syntyä myös siten, 
että toinen lääkeaine estää toisen erittymistä 
munuaisista. Esimerkiksi tulehduskipulääke 
voi estää metotreksaatin poistumista munu-
aisista. 

5.2 Farmakodynaamisia yhteisvaikutuksia

5.2.1 Vaikutusta voimistavia yhteisvaikutuksia

Additiiviset tai potentoivat lääkeyhteisvaiku-
tukset voivat johtua eri lääkkeiden samaan 



13

Taulukko 5.1 Joidenkin lääkeaineiden metaboliareittejä maksassa

Metaboloiva entsyymi/   Entsyymin estäjä           Entsyymin induktori
sen kautta metaboloituva lääke           

CYP1A2 Klotsapiini  Fluvoksamiini Karbamatsepiini
 Olantsapiini Moklobemidi 
 Parasetamoli Siprofloksasiini 
 Propranololi  

CYP2C9 Diklofenaakki Fenytoiini Fenytoiini
 Fenytoiini Flukonatsoli Karbamatsepiini
 Fluvastatiini  Fluvastatiini Rifampisiini
 Ibuprofeeni Fluvoksamiini 
 Tenoksikaami Gemfibrotsiili 
 Varfariini Metronidatsoli 
 Losartaani Mikonatsoli
  Sulfametoksatsoli  
  Tamoksifeeni  
  Valproaatti
 
CYP2C19 Amitriptyliini Esomepratsoli Fenytoiini
 Diatsepaami Flukonatsoli Rifampisiini
 Lansopratsoli Fluoksetiini 
 Moklobemidi Fluvoksamiini 
 Omepratsoli Klaritromysiini 
 Pantopratsoli Moklobemidi 
 Propranololi Omepratsoli 
 Selekoksibi Parekoksibi 
 Sitalopraami  
 
CYP2D6 Amitriptyliini  Fluoksetiini Ei tunneta
 Doksepiini  Hydroksiklorokiini 
 Fluoksetiini  Kinidiini 
 Haloperidoli  Moklobemidi 
 Kodeiini  Parekoksibi 
 Metoprololi Paroksetiini 
 Mianseriini  Selekoksibi 
 Paroksetiini Telitromysiini
 Perfenatsiini Terbinafiini
 Propranololi Trisykliset masennuslääkkeet
 Risperidoni Monet psykoosilääkkeet 
 Tramadoli 
 Tioridatsiini

CYP3A4 Alpratsolaami  Diltiatseemi Fenytoiini
 Atorvastatiini  Erytromysiini Karbamatsepiini
 Buspironi Flukonatsoli Mäkikuisma
 Diltiatseemi  Fluoksetiini Rifampisiini
 Disopyramidi  Greippimehu 
 Donepetsiili  Itrakonatsoli 
 Felodipiini Ketokonatsoli
 Karbamatsepiini Klaritromysiini
 Kinidiini Telitromysiini
 Lovastatiini Verapamiili
 Midatsolaami 
 Nifedipiini 
 Sertraliini  
 Triatsolaami  
 Venlafaksiini
 Verapamiili  
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elinjärjestelmään kohdistuvista samantyyp-
pisistä vaikutuksista tai haittavaikutuksista 
kudostasolla. Sydämen syke voi hidastua 
voimakkaasti, jos käytetään samanaikaisesti 
beetasalpaajaa ja verapamiilia tai diltiat-
seemia. Useiden verenpainetta alentavien 
lääkkeiden samanaikainen käyttö voi etenkin 
iäkkäillä potilailla johtaa verenpaineen liian 
voimakkaaseen alenemiseen tai ortostaat-
tiseen hypotoniaan (ks. taulukko 4.1 sivu 
10). Kahden tai useamman antikolinergistä 
vaikutusta omaavan lääkkeen (ks. taulukko 
4.2 sivu 11) samanaikainen käyttö voi aihe-
uttaa iäkkäille voimakkaita antikolinergisiä 
haittoja, kuten ummetusta, virtsaretentiota, 
virtsaumpea, näköhäiriöitä, muistihäiriöitä 
ja muita kognitiivisia reaktioita, käytös-
häiriöitä, sekavuutta ja antikolinergisen 
oireyhtymän. Bentsodiatsepiinien ja niiden 
tavoin vaikuttavien lääkkeiden samanaikai-
nen käyttö opioidien, psykoosilääkkeiden 
tai väsyttävien antihistamiinien kanssa voi 
aiheuttaa hankalia muistihäiriöitä tai muita 
kognitiivisia oireita.  

Tulehduskipulääkkeen ja serotoniiniak-
tiivisuuteen vaikuttavan masennuslääkkeen 
samanaikaisesta käytöstä johtuva veren 
hyytymismekanismin heikkeneminen ja 
verenvuotoriskin voimakas suureneminen on 
esimerkki potentoivasta yhteisvaikutuksesta. 
Verenvuotovaara lisääntyy jopa mini-ASA-
hoidon ja pääasiassa serotoniinin takaisin-
oton estoon perustuvaan eli SSRI-lääkkeen 
samanaikaisen käytön yhteydessä. Pääasiassa 
noradrenaliinin takaisinottoon vaikuttavaa 
masennuslääkettä pidetään verenvuotovaaran 
näkökulmasta turvallisempana hoitovaihto-
ehtona silloin, kun iäkäs käyttää mini-ASAa 
tai tulehduskipulääkettä. 

5.2.2 Vaikutusta heikentäviä 
yhteisvaikutuksia

Agonistin ja antagonistin samanaikainen 
käyttö voi johtaa lääkehoidon tehon mene-
tykseen. Tavallisin esimerkki on beeta-ago-
nistisen astmalääkkeen ja beetasalpaajan 
(beeta-antagonistin) samanaikainen käyttö. 
Kyseiset lääkkeet kumoavat toistensa vaiku-
tuksia arvaamattomasti. Samoihin reseptorei-
hin vaikuttavien agonistien ja antagonistien 
samanaikaista käyttöä tulee välttää.

Taulukko 5.2 Serotoniiniaktiivisuutta 
lisääviä lääkkeitä 
Serotoniinioireyhtymän vaara on olemas-
sa erityisesti silloin, kun henkilö käyttää 
samanaikaisesti kahta tai useampaa 
näistä lääkkeistä.

SSRI-lääkkeet
 fluoksetiini
 fluvoksamiini
 paroksetiini
 sertraliini
 sitalopraami
 essitalopraami

MAO-estäjät
 moklobemidi
 selegiliini (annos yli 10 mg/vrk)
 linetsolidi

Trisykliset masennuslääkkeet
 amitriptyliini 
 klomipramiini
 nortriptyliini
 trimipramiini
 doksepiini

Muut masennuslääkkeet
 mianseriini
 milnasipraani
 mirtatsapiini
 reboksetiini
 tratsodoni
 venlafaksiini

Opioidit
 dekstrometorfaani
 fentanyyli
 tramadoli

Muut valmisteet
 bromokriptiini
 buspironi
 ginseng
 granisetroni
 valproaatti
 litium
 (metoklopramidi)
 mäkikuisma
 ondansetroni
 sibutramiini
 levotryptofaani
 triptaanit 
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5.2.3 Serotoniinioireyhtymä

Keskushermoston serotoniiniaktiivisuuden 
liiallinen lisääntyminen aiheuttaa vakavan 
serotoniinioireyhtymän. Masennuslääkkeet 
ovat tyypillinen esimerkki aivojen synapsira-
kojen serotoniinin määrää lisäävistä lääkkeis-
tä, mutta muutkin lääkkeet voivat vaikuttaa 
samoin (taulukko 5.2). Serotoniinioireyh-
tymä on melko harvinainen, mutta vakava 
lääkehaitta. 

Iäkäs potilas voi saada oireyhtymän 
jopa yhden serotoniiniaktiivisuutta lisäävän 
lääkkeen käytössä – etenkin, jos lääkeannos 
on kohtalainen tai suuri. Kahden taulukossa 
5.2 esitetyn serotonergisen lääkkeen sa-
manaikaista käyttöä tulee välttää iäkkäiden 
hoidossa.

CYP2D6-entsyymin suhteen hitaat me-
taboloijat ovat riskiryhmä monien masen-
nuslääkkeiden ja serotonergisen opioidin 
käytölle, koska CYP2D6-entsyymin kautta 
metaboloituvat serotonergiset lääkkeet hajoa-
vat heidän elimistössään hitaasti. Lääkepitoi-
suudet voivat nousta suuriksi johtaen seroto-
niinioireyhtymään. 

Monet serotoniiniaktiivisuutta lisäävät 
lääkkeet metaboloituvat CYP2D6-entsyymin 
välityksellä. Niiden samanaikainen käyttö 
CYP2D6-estäjän (ks. taulukko 5.1 sivu 13) 
kanssa voi aiheuttaa serotoniinioireyhtymän 
oireita.   

Serotoniinioireyhtymän oireet voi vaih-
della lievistä kuolemaan johtavaan tilaan. 
Taulukossa 5.3 kuvataan sen keskeisiä oirei-
ta. Lievän serotoniinioireyhtymän oireistoon 
voi kuulua hypomaanisia piirteitä, ärtymystä, 
kiihtymystä ja touhuilua. Pulssi voi olla no-
pea ja verenpaine korkea. Tilaan voivat kuu-
lua myös vapina, ripuli, kuumeilu ja pupillien 
koon suureneminen. Joskus oireisto saattaa 
muistuttaa deliriumia. Vakavan oireyhtymän 
oireita ovat harhaisuus, voimakas agitaatio, 
lihasjäykkyys, lihasnykäykset, kouristukset 
ja kuolema. Oireyhtymän hoitoon kuuluvat 
serotoniiniaktiivisuutta lisäävien lääkkeiden 
käytön välitön lopettaminen, potilaan tark-
kailu ja tarvittaessa tehohoito. 

Taulukko 5.3 Serotoniinioireyhtymän 
diagnostiset kriteerit Sternbachin 
(1991) mukaan 
Kohtien A, B ja C  tulee  kaikkien toteu-
tua samanaikaisesti.

A. Ajallinen yhteys serotonergisen lääki-
tyksen aloituksen tai annoksen suuren-
tamisen ja vähintään kolmen seuraavan 
oireen välillä:
 mielialan muutos
 agitaatio
 myoklonus
 hyperrefleksia
 hikoilu
 vapina
 ripuli
 koordinaatiohäiriöt
 lämmön nousu

B.  Muiden mahdollisten syiden poissul-
keminen (esim. infektio, endokrinologi-
nen syy). 

C. Psykoosilääkehoitoa ei ole aloitettu 
tai sen annosta ei ole suurennettu ennen 
oireiden ilmaantumista.

Terveysportin SFINX-lääkeinteraktiotieto-
kanta varoittaa hyvin farmakokineettisistä 
yhteisvaikutuksista. 

Haun voi tehdä lääkeaineen nimellä eli 
vaikuttavan aineen nimellä tai kauppani-
mellä. Farmakodynaamisista haitoista 
(esimerkiksi kahden bentsodiatsepiinin 
yhteiskäytöstä) tietokanta ei varoita.
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Taulukko 5.4 QTc-aikaa pidentäviä 
lääkkeitä

Psykoosilääkkeitä

 tioridatsiini
  klooripromatsiini
 levomepromatsiini
 promatsiini
 haloperidoli
 olantsapiini
 
Masennuslääkkeitä

 amitriptyliini

Rytmihäiriölääkkeitä

 kinidiini
 disopyramidi
 flekainidi
 amiodaroni

Muita lääkkeitä

 sotaloli
 erytromysiini
 klaritromysiini
 hydroksiklorokiini
 kiniini
 metadoni

5.2.4 Pitkä QTc-aika ja sitä pidentäviä 
lääkkeitä

EKG:ssa näkyvää QTc-aikaa voivat pidentää 
monet eri lääkkeet (taulukko 5.4). Yhdenkin 
tällaisen lääkkeen käyttö voi johtaa hengen-
vaaralliseen haittaan eli kääntyvien kärkien 
kammiotakykardiakohtaukseen, joka voi 
muuttua kammiovärinäksi ja äkkikuolemak-
si. Kliinisenä oireena on äkillinen tajutto-
muuskohtaus. 

QTc-aikaa pidentävän lääkkeen pitoisuus 
plasmassa suurenee, kun toinen lääke estää 
sen CYP-välitteistä metaboliaa. Tästä on 
esimerkkinä tioridatsiinin ja CYP2D6-estäjän 
(ks. taulukko 5.1 sivu 13) samanaikainen 
käyttö, mikä voi aiheuttaa hengenvaarallisen 
QTc-ajan pitenemisen. Farmakodynaami-
nen yhteisvaikutus muodostuu käytettäessä 
samanaikaisesti kahta QTc-aikaa pidentä-
vää lääkettä, esimerkiksi klaritromysiiniä ja 
sotalolia. Tämäntyyppisten yhteisvaikutusten 
vaara on suuri iäkkäillä potilailla. Hypoka-
lemia, hypomagnesemia, alhainen syketaso, 
sydämen vajaatoiminta, digoksiinin käyttö 
ja synnynnäisesti pitkä QTc-aika lisäävät 
yhteisvaikutuksen vaaraa. 

Iäkkäille ei saa määrätä samanaikaisesti 
kahta QTc-aikaa pidentävää lääkettä. CYP 
-entsyymin (esim. CYP3A4 tai CYP2D6) 
kautta metaboloituvaa, QTc-aikaa piden-
tävää lääkettä ja kyseisen CYP-entsyymin 
estäjää ei saa käyttää samanaikaisesti. QTc-
aikaa pidentävää lääkettä käyttävän potilaan 
elektrolyyttitasapainon tulee olla hyvä, ja sitä 
on seurattava tarkasti. QTc-aikaa pidentävää 
lääkettä ei saa määrätä iäkkäälle henkilölle, 
jolla on pitkä QTc-aika. 
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6 Iäkkäiden henkilöiden hoidossa 
vältettäviä lääkkeitä 

6.1 Suosituksia vältettävistä lääkkeistä ja 
lääkeyhdistelmistä

Iäkkäiden ihmisten lääkehoitojen ohjausta ja 
arvointia varten on laadittu asiantuntijasuo-
situksia. Ensimmäiset suositukset julkaistiin 
Yhdysvalloissa 1991, minkä jälkeen suosi-
tuksia on laadittu myös mm. Alankomaissa, 
Ranskassa ja Ruotsissa.
      Taulukkoon 6.1 on koottu suosituksia 
iäkkäiden hoidossa vältettävistä lääkkeistä ja 
lääkeyhdistelmistä. Näiden lääkkeiden käyt-
tö vanhuksilla vaatii huolellista harkintaa.

6.1.1 Vahvat antikolinergit

Vahvat antikolinergiset lääkeaineet (ks. tau-
lukko 4.2 sivu 11) aiheuttavat usein iäkkäille 
ihmisille ongelmallisia haittoja, kuten muis-
tihäiriöitä ja muita kognitiivisia reaktioita, 
käytöshäiriöitä, suun kuivumista, ummetus-
ta, virtsaretentiota, näköhäiriöitä tai jopa 

sekavuutta. Dementiapotilaat ovat erityisen 
herkkiä näille haittavaikutuksille. 

Lähes kaikille voimakkaille antikoliner-
geille on olemassa vaihtoehtoinen, vähem-
män haittoja aiheuttava lääke. Jos käyttö on 
välttämätöntä, vahvan antikolinergin alku-
annoksen on oltava pieni ja vaikutuksia sekä 
haittoja tulee seurata tarkasti. Pakkoinkon-
tinenssin hoitoon tarkoitetut antikolinergiset 
lääkkeet edistävät vain joidenkin iäkkäiden 
kontinenssia, koska erittäin harvoin pelkkä 
pakkoinkontinenssi on kyseessä. 

6.1.2 Pitkävaikutteiset bentsodiatsepiinit

Diatsepaami, klooridiatsepoksidi ja nitrat-
sepaami ovat pitkävaikutteisia bentsodiat-
sepiineja. Niiden puoliintumisajat iäkkäillä 
saattavat olla useiden vuorokausien pituisia, 
jolloin kumuloitumisvaara on suuri. Keski-
pitkä- tai lyhytvaikutteinen bentsodiatsepiini 
on suositeltavampi kuin pitkävaikutteinen, 
jos bentsodiatsepiinia tarvitaan iäkkään 
hoidossa. Oksatsepaamia voidaan käyttää 
voimakkaan ahdistuneisuuden hoidossa ja 
tematsepaamia vaikean toiminnallisen unet-

Taulukko 6.1 Iäkkäiden hoidossa ongelmallisia lääkkeitä

Mitä lääkkeitä tulisi välttää?  Mitä yhdistelmiä tulisi välttää?

Vahvoja antikolinergejä  Kahden tai useamman sellaisen lääkkeen yhdistelmää,
  joilla on sama farmakodynaaminen vaikutusmekanismi  

Pitkävaikutteisia bentsodiatsepiineja   Kolmen tai useamman psyykenlääkkeen  
- diatsepaamia  samanaikaista käyttöä
- klooridiatsepoksidia
- nitratsepaamia
 
Tiettyjä tulehduskipulääkkeitä  Useamman keskushermoston kautta
- indometasiinia  vaikuttavan lääkkeen samanaikaista käyttöä
- naprokseenia  (psyykenlääkkeet, opioidit, epilepsialääkkeet)
- piroksikaamia  

Fluoksetiinia  Kahden tai useamman serotonergisen lääkkeen 
  samanaikaista käyttöä

Muutamia muita lääkkeitä  Lääkkeitä, joiden samanaikainen käyttö
- metoklopramidia  voi aiheuttaa vakavia kliinisiä seuraamuksia
- proklooriperatsiinia  tai haittavaikutuksia (SFINX-tietokannassa
- hydroksitsiinia  D-luokan yhteisvaikutus)
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tomuuden hoidossa, mutta mahdollisimman 
lyhytaikaisesti.

6.1.3 Muita iäkkäillä vältettäviä lääkkeitä 

Indometasiini aiheuttaa keskushermoston 
haittoja useammin kuin muut tulehduski-
pulääkkeet. Naprokseenin käyttöä on syytä 
välttää iäkkäillä, koska sen puoliintumisaika 
on pitempi kuin muiden tulehduskipulääk-
keiden. Piroksikaamia ei pidä käyttää ruoan-
sulatuskanava- ja ihohaittojen vuoksi.   

Fluoksetiinin puoliintumisaika on pitkä. 
Lisäksi se on voimakas CYP2D6-entsyymin 
estäjä ja saattaa estää CYP2C19- ja CYP- 
3A4-entsyymien toimintaa.  

Metoklopramidin ja proklooriperatsiinin 
haittavaikutuksista jäykkyys, kävelykyvyn 
heikentyminen ja kognitiiviset haitat ovat 
melko yleisiä iäkkäillä. Näiden lääkkeiden 
käyttö, etenkään pitkäaikaiskäyttö, ei ole 
suositeltavaa. 

6.2 Päällekkäisen lääkityksen välttäminen

Kahden tai useamman saman vaikutusme-
kanismin omaavan lääkkeen samanaikainen 
käyttö ei yleensä lisää myönteisiä terapeut-
tisia vaikutuksia, mutta suurentaa haittavai-
kutusvaaraa (additiivinen yhteisvaikutus). 
Poikkeuksena on mm. insuliinivalmisteiden ja 
Parkinsonin taudissa käytettävien lääkkeiden 
samanaikainen käyttö.  

6.2.1 Psyykenlääkkeet

Psyykenlääke vaikuttaa aivojen välittäjäainei-
siin. Päävaikutuskanaviensa lisäksi psyyken-
lääkkeet sitoutuvat muihinkin keskushermos-
ton reseptoreihin. Välittäjäaineiden toiminta 
muuttuu ikääntyessä ja haittavaikutukset 
voivat korostua. Iäkkäiden hoidossa tulee 
välttää kahta useamman psyykenlääkkeen 
samanaikaista käyttöä. 

6.2.2 Muut keskushermostoon vaikuttavat 
lääkkeet

Psyykenlääkkeiden lisäksi mm. opioidit, epi-
lepsialääkkeet ja Parkinsonin taudin lääkkeet 
vaikuttavat keskushermostossa sijaitsevien 

reseptoreittensa välityksellä. Useiden keskus-
hermostossa vaikuttavien lääkkeiden saman-
aikainen käyttö saattaa aiheuttaa iäkkäille 
hankalia haittoja, kuten muistin ja muiden 
kognitiivisten kykyjen heikkenemistä, käytös-
häiriöitä, sekavuutta, kävelyn kömpelyyttä, 
huimausta ja kaatuilua.  Jos hoito vaatii 
useiden kyseisten lääkeaineiden samanaikais-
ta käyttöä, hoidon hyötyjä ja etenkin haittoja 
on tarkoin seurattava. 
  
6.2.3 Serotonergiset lääkkeet

Serotoniinioireyhtymän vaara on iäkkäille 
suurempi kuin keski-ikäisillä. Kahden tai 
useamman taulukossa 5.2 sivulla 14 esitetyn 
serotonergisen lääkkeen samanaikaista käyt-
töä tulee välttää iäkkään potilaan hoidossa. 
Jos hoito aivan välttämättä edellyttää kah-
den serotonergisen lääkkeen samanaikaista 
käyttöä, vanhuksen tilaa, hoidon hyötyjä ja 
serotoniinioireyhtymän oireiden mahdollista 
ilmaantumista on tarkasti seurattava. On 
myös vältettävä serotonergisen lääkeaineen 
samanaikaista käyttöä ko. lääkkeen CYP-vä-
litteistä metaboliaa estävän lääkeaineen 
(ks. taulukko 5.1 sivu 13) kanssa. 

6.2.4 Lääkkeet, joilla on kliinisesti 
merkittäviä yhteisvaikutuksia  

Hoidossa on vältettävä lääkkeitä, jotka 
samanaikaisesti käytettyinä voivat aiheut-
taa kliinisesti merkittävän haitan (D-luokan 
yhteisvaikutus; Terveysportin SFINX-lää-
keinteraktiotietokanta). Jos tällainen hoito 
on aivan välttämätöntä, yhteisvaikutus on 
otettava huomioon lääkkeen annostuksessa 
ja haittoja on tarkasti seurattava. Jos hoito 
vaatii kahden C-luokan yhteisvaikutuksen 
(lääkkeiden samanaikainen käyttö voi aiheut-
taa muutoksia lääkkeen tehossa tai haitoissa) 
omaavan lääkkeen samanaikaisen käytön, 
yhteisvaikutus on otettava huomioon lääk-
keiden annostuksessa. Lääkevaikutusten ja 
haittojen seuranta on tarpeen tällöinkin. 
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7  Sydän- ja verisuonisairaudet

7.1 Iäkkäiden hoidon erityispiirteitä

Sydän- ja verisuonisairauksien lääkehoito 
pohjautuu laajaan ja vahvaan näyttöön. 
Alaryhmäanalyysien perusteella suuri osa 
tutkimustuloksista voidaan yleistää myös 
vanhempiin ikäryhmiin, sydän- ja verisuo-
nitautien osalta 75–80-vuotiaisiin asti ja 
kohonneen verenpaineen hoidon osalta 
85-vuotiaisiin asti. Vaikka tätä vanhempiin 
ikäryhmiin kohdennettuja, laajoja kontrol-
loituja tutkimuksia ei juurikaan ole tehty, 
on todennäköistä, että toimintakyvyltään 
normaalien iäkkäiden potilaiden lääkevaste 
ei merkittävästi poikkea nuorempien lääke-
vasteesta silloin, kun on kyseessä sairauden 
hoito tai sekundaaripreventio. Hyvin suurella 
osalla iäkkäistä, sekä oireisista että oireetto-
mista, sydän- ja verisuonitautivaara on suuri, 
yli 20 % viidessä vuodessa. Tästä seuraa, 
että myös hoidosta saatava absoluuttinen 
hyöty on suuri ja hoidon NNT-luku (num-
ber needed to treat) on pieni. Riskitason 
ollessa pieni, kuten primaaripreventiossa, 
hoidosta saatava absoluuttinen hyöty vähe-
nee ja NNT-luku suurenee. Sen vuoksi vasta 
vanhana aloitetun sydän- ja verisuonitautien 
primaariprevention hyödystä ei ole näyttöä. 
Muiden sairauksien ilmaantuminen voi ly-
hentää elinaikaa niin, ettei ehkäisyn vaiku-
tus ehdi ilmetä. Tämä ei tarkoita sitä, että 
nuorempana aloitettu ehkäisevä hoito pitäisi 
lopettaa pelkän iän karttumisen vuoksi.   

Kontrolloiduissa tutkimuksissa optimaa-
lisissa olosuhteissa saatujen hoitotulosten 
yleistäminen ja tulosten soveltaminen kaik-
kien iäkkäiden hoitoon ei ole ongelmatonta 
(taulukko 7.1). Hyvin iäkkäitä, monisairaita 
tai toimintakykyään menettäneitä vanhuksia  
ei yleensä oteta mukaan lääketutkimuksiin. 
Tutkimustuloksia arvioitaessa on tärkeä ym-
märtää, että tutkimustulokset voidaan yleis-
tää koskemaan vain samankaltaista väestöä 
kuin tutkimuksen kohderyhmä. 

Hoitotavoitteita asetettaessa jäljellä oleva 
toimintakyky, kognitiivinen tila sekä muut 
sairaudet ovat monin verroin tärkeämpiä 
kuin kronologinen ikä. Vanhuuteen usein 
liittyvä hauraus-raihnausoireyhtymä (frailty) 
määrää usein ennustetta vahvemmin kuin 

yksittäiset sairaudet, joiden hoidosta saatava 
hyöty vähenee ja lääkehoidon haitat lisään-
tyvät jyrkästi. Monisairaiden, toimintaky-
kyään menettävien potilaiden kohdalla on 
oikeutetusti kritisoitu yksittäisten sairauksien 
näyttöön perustuvaa hoitostrategiaa, missä 
lääkkeiden määrä nousee helposti toiselle 
kymmenelle. Tällöin lääkkeiden haittavai-
kutus- ja interaktio-ongelma voi kasvaa 
hallitsemattomaksi, eikä hoidon koko-
naisvaikuttavuudesta ole näyttöä. Etenkin 
pitkäaikaislaitoshoidossa olevat potilaat 
ovat haavoittuvia ja ”lääkehoidon armoilla”. 
Näiden potilaiden lääkehoidon hyötyjen ja 
haittojen tarkastelu potilaskohtaisesti on 
erityisen tärkeää. 

Iäkkäiden potilaiden monilääkitys on 
saanut runsaasti huomiota, mutta toisaalta 
on myös osoitettu, etteivät kaikki iäkkäät 
potilaat aina saa sitä lääkehoitoa, mistä he 
todennäköisesti hyötyisivät.  Sekä laitospoti-

Taulukko 7.1 Tutkimustiedon 
soveltamiseen liittyviä ongelmia 
iäkkäiden lääkehoidossa 

Lyhyt odotettavissa oleva elinikä (kilpai-
levat kuolinsyyt)

Hoitotavoitteiden muuttuminen raihnais-
tumisen myötä

Ehkäisevän hoidon vaikutus ilmenee 
hitaasti

Hyvin iäkkäillä, vajaakuntoisilla ja moni-
sairailla ei ole tehty hoitotutkimuksia

Tutkimusten tiukat poissulkukriteerit 

Iäkkäiden ominaisuuksien suuri vaihtelu

Iän tuomat muutokset farmakokinetiikas-
sa ja -dynamiikassa 

Muutokset kohde-elimissä

Lääkeinteraktioiden vaaran kasvu

Ongelmat lääkehoidon toteutuksessa
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laiden että kotona asuvien vanhusten lääke-
hoidossa on todettu merkittäviä puutteita. 
Melko tuoreissakin selvityksissä ilmeni, että 
vain puolet iäkkäistä sepelvaltimotautia sai-
rastavista potilaista sai asetyylisalisyylihap-
poa (ASA) ja beetasalpaajaa. Oli huomatta-
vaa, että laitospotilaiden alihoito ei johtunut 
niinkään ikääntymiseen liittyneestä hoitota-
voitteiden muuttumisesta kuin laitoskohtai-
sista seikoista ja lääkärikäyntien määrästä. 
Kyseessä oli siis laatuongelma. 

Sydän- ja verisuonitautien lääkehoidon 
painopiste on iäkkäilläkin siirtynyt palliatii-
visesta hoidosta ehkäisevään hoitoon, missä 
tavoitteina ovat ateroskleroosin ja valtimo-
muutosten etenemisen pysäyttäminen tai 
hidastaminen. Toimintakyvyn heikentyessä 
ja muiden sairauksien ilmaantuessa tästä 
tavoitteesta joudutaan luopumaan asteit-
tain. Selvää yksiselitteistä rajaa ehkäisevän 
ja vointia helpottavan hoidon välille ei voi 
iäkkäillekään asettaa, vaan pikemminkin 
kyse on aste-erosta. Usein ehkäisevä hoito 
on myös parasta palliatiivista hoitoa. Taulu-
kossa 7.2 on esitetty seikkoja, jotka painavat 
vaakaa palliatiivisen hoidon suuntaan. 

7.2 Kohonnut verenpaine

7.2.1 Näyttö iäkkäillä

Kohonneen verenpaineen hoidon hyödystä 
sydän- ja aivovaltimotapahtumien ehkäisyssä 
on vahvaa näyttöä 85-vuotiaisiin asti, joskin 
valtaosa tutkimuksista on tehty alle 70-vuo-
tiailla potilailla. Vaikka suhteellinen vaaran 
alenema on ollut iäkkäillä pienempi kuin 
nuoremmilla ikäryhmillä, hoidon absoluutti-
nen hyöty on ollut iäkkäillä suurempi suuren 
aivohalvaus- tai sepelvaltimotautivaaran 
vuoksi. On arvioitu, että aivohalvausten 
ehkäisyssä saavutettu absoluuttinen hyöty on 
iäkkäillä kaksi kertaa niin suuri kuin keski-
ikäisillä. 

Yli 80-vuotiailla tehtyjen kontrolloitu-
jen hoitotutkimusten meta-analyysi osoitti 
kohonneen verenpaineen hoidon ehkäisevän  
aivohalvauksista keskimäärin 34 %, kardio-
vaskulaaritapahtumista 22 % ja sydämen 
vajaatoiminnasta 39 %. Kuolleisuuteen hoi-
dolla ei sen sijaan ollut vaikutusta. Yleisesti 

ottaen 10 mmHg:n systolisen verenpaineen 
lasku pienentää aivohalvausvaaraa 30 %. Sa-
mansuuruinen sairastavuuden väheneminen 
saavutetaan myös iäkkäillä. Yli 60-vuotiailla 
tehtyjen verenpainetutkimusten systemoidus-
sa katsauksessa lääkehoidon NNT oli viiden 
vuoden kardiovaskulaaritapahtumissa 18, 
aivotapahtumissa 43 ja sepelvaltimotapahtu-
missa 61. Eri verenpainelääkkeiden tehoissa 
ei ole merkittäviä eroja, vaan verenpaineen 
laskun suuruus on ratkaiseva. Aivohalvauk-
sen ehkäisyssä parhaat tulokset on kuitenkin 
saavutettu pienellä annoksella diureettia, 
kalsiumsalpaajalla ja angiotensiinireseptorin 
salpaajalla (ATR-salpaaja). ACE:n estäjä on 
osoittautunut samanveroiseksi silloin, kun se 
on yhdistetty diureettiin. Beetasalpaajan teho 
aivovaltimotapahtumien ehkäisyssä on muita 
lääkkeitä heikompi.

7.2.2 Diureetit

Pieniannoksisen diureettihoidon teho on hy-
vin osoitettu etenkin iäkkäillä potilailla. Pieni 
annos diureettia ehkäisee päätetapahtumia 
yhtä tehokkaasti kuin muut verenpainelääk-
keet, kun huomioidaan verenpaineen laskun 
suuruus. Lääkkeen aiheuttamat metaboliset 
muutokset eivät näytä vähentävän hoidosta 
saatavaa hyötyä. Kustannuksiltaan hoito 
on edullista. Tiatsididiureetti sopii iäkkäille 
ensisijaislääkkeeksi komplisoitumattomassa 
verenpainetaudissa. Pelkällä diureetilla ei 

Taulukko 7.2 Seikkoja, jotka puoltavat 
hoidon painopisteen siirtymistä vointia 
helpottavaan hoitoon

Vaikea-asteinen dementia

Useat samanaikaiset vakavat sairaudet

Hauraus-raihnausoireyhtymä edenneenä

Pysyvästi huono toimintakyky ja avun 
tarve useissa päivittäisissä toiminnoissa

Heikko sitoutuminen hoitoon
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aina saavuteta riittävää verenpaineen laskua 
ja sen vuoksi voidaan tarvita kahden tai 
kolmen lääkkeen yhdistelmähoitoa. Diureet-
tia voi käyttää samanaikaisesti muun veren-
painelääkkeen kanssa. Suurina annoksina 
tiatsididiureeteilla on epäedullisia metaboli-
sia vaikutuksia, mikä voi vähentää hoidosta 
saatavaa hyötyä. Diureetit aiheuttavat iäk-
käille herkästi hyponatremiaa ja hypokale-
miaa sekä ortostaattista verenpaineen laskua. 
Pieniä diureettiannoksia käytettäessä näiden 
haittavaikutusten vaara pienenee. 

7.2.3 ACE:n estäjät

Meta-analyysissä ACE:n estäjät eivät ehkäis-
seet aivohalvauksia silloin, kun niitä käytet-
tiin monoterapiana. Diureettiin yhdistettynä 
ACE:n estäjä oli sen sijaan yhtä tehokas kuin 
muut verenpainelääkkeet. Hoito aloitetaan 
pienin annoksin etenkin niillä vanhuspoti-
lailla, jotka käyttävät diureettia. Kreatiniinin 
lievä nousu ei ole esteenä lääkehoidolle, 
mutta jos kreatiniiniarvo nousee yli 30 % 
lähtötasostaan tai ilmaantuu hyperkalemiaa, 
hoito on keskeytettävä tai lääkeannosta on 
pienennettävä. 

ACE:n estäjät voivat diureettiin yhdistet-
tynä aiheuttaa ortostatismia, minkä vuoksi 
verenpaineen mittaus on tarpeen myös pysty-
asennossa.  ACE:n estäjät voivat huonontaa 
munuaisperfuusiota, jos potilaalla on entuu-
destaan munuaisten vajaatoiminta tai hän on 
hypovoleeminen. Munuaisperfuusion heik-
keneminen ja kaliumia säästävän diureetin 
käyttö voivat aiheuttaa hyperkalemiaa.  

7.2.4 Angiotensiinireseptorisalpaajat

ATR-salpaajat ovat osoittautuneet veren-
painelääkkeistä tehokkaimmiksi aivovalti-
motapahtumisen ehkäisyssä. Ne näyttävät 
pienentävän vaaraa suhteellisesti enemmän 
kuin mitä verenpaineen lasku antaisi olettaa. 
Tämän on oletettu johtuvan siitä, että angio-
tensiinireseptorisalpaaja ehkäisee diabetesta 
ja eteisvärinää. Iäkkäät potilaat sietävät 
ATR-salpaajia hyvin, ja lääkkeen annostus 
on helppoa. ACE:n estäjien tavoin ATR-sal-
paajat voivat heikentää munuaisperfuusiota 
ja aiheuttaa hyperkalemiaa.

7.2.5 Kalsiumsalpaajat

Meta-analyysin mukaan kalsiumsalpaajat 
ehkäisivät aivovaltimotapahtumia tehok-
kaammin kuin beetasalpaajat tai diureetit. 
Lyhytvaikutteisia kalsiumsalpaajia ei tule 
käyttää kohonneen verenpaineen hoidossa. 
Negatiivista inotrooppista vaikutusta omaa-
vat kalsiumsalpaajat voivat pahentaa sydä-
men vajaatoimintaa.

7.2.6 Beetasalpaajat

Varmuudella ei tiedetä, miksi beetasalpaajat 
eivät ehkäise verenpainetaudin komplikaati-
oita ja etenkään aivohalvauksia niin tehok-
kaasti kuin muut verenpainelääkkeet. 20 
tutkimuksen meta-analyysissä, jossa potilai-
den keski-ikä oli 45–76 vuotta, beetasalpaa-
jia verenpainelääkkeenä käyttävillä potilailla 
oli 16 % suurempi vaara saada aivohalvaus 
kuin muita lääkkeitä käyttävillä. Sydänin-
farktin ilmaantuvuudessa ei ollut eroa. Osa 
beetasalpaajista lisää diabetesriskiä. Näiden 
tulosten perusteella beetasalpaajaa suositel-
laan ensisijaislääkkeeksi vain potilaille, jotka 
sairastavat oireista sepelvaltimosairautta tai 
potilaille, joille beetasalpaaja on tarpeelli-
nen rytmihäiriöiden hoidossa, pääasiassa 
eteisvärinän kammiovasteen optimoinnissa. 
Beetasalpaajan käyttöä pyritään välttämään 
astmassa ja myös keuhkoahtaumataudissa 
(COPD), jos niihin liittyy keuhkoputkien 
supistustaipumusta. Sydämen johtumishäi-
riöiden yleisyys lisääntyy iän myötä, minkä 
vuoksi beetasalpaajahoito aloitetaan pienellä 
annoksella ja vältetään sen käyttöä potilaille, 
joilla on todettu eteiskammiojohtumishäiriö 
tai sinussolmukkeen toimintahäiriö.

7.2.7 Lääkehoidon toteutus

Iäkkäiden verenpainepotilaiden hoito nou-
dattaa kohonneen verenpaineen Käypä hoito 
-suosituksia.

Tavanomaiset elämäntapamuutokset eivät  
ole enää merkittäviä vanhuusiän kohonneen 
verenpaineen hoidossa, mutta mm. alkoholin 
käyttö ja verenpainelääkkeen tehoa heiken-
tävä jatkuva tulehduskipulääkkeen käyttö 
tulee ottaa huomioon. Lääkehoito on ensi-
sijainen hoitomuoto (taulukot 7.3 ja 7.4). 
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Kohonneen verenpaineen lääkehoito aloitetaan pienillä lääkeannoksilla, koska hoitovas-
tetta ja herkkyyttä lääkehaittavaikutuksille on vaikea arvioida lääkehoitoa aloitettaessa. 
Pienten lääkeannosten yhdistelmähoito parantaa lääkehoidon siedettävyyttä. Lääkehoito 
pyritään toteuttamaan siten, että lääkeannoksia on vuorokaudessa vain yksi tai korkein-
taan kaksi. Lääkevalinnassa otetaan huomioon oheissairaudet. Hoitotavoite on sama kuin 
nuoremmillakin potilailla eli < 140/90 mmHg. Erittäin iäkkäitä potilaita hoidettaessa tästä 
tavoitteesta joudutaan tinkimään. Liiallista verenpaineen laskua on vältettävä, koska 
sepelvaltimoiden verenkierto voi vähentyä kriittisesti diastolen aikana. Ortostatismi aiheut-
taa kaatuilua ja potilasta on hyvä varoittaa tästä. Verenpaine tulee mitata aina myös 
potilaan seisoessa. 

ACE:n estäjien ja tulehduskipulääkkeiden samanaikaisen käytön on raportoitu aiheutta-
neen munuaisten vajaatoimintaa etenkin iäkkäillä potilailla. Tulehduskipulääkkeet voivat 
myös heikentää etenkin ACE:n estäjien ja diureettien verenpainetta laskevaa vaikutusta. 
ACE:n estäjien ja kaliumia säästävien diureettien yhteiskäyttö voi johtaa hyperkalemiaan. 

Hyväkuntoisilla iäkkäillä lääkehoidon aiheet 
ovat samat kuin nuoremmillakin: systolinen 
painetaso vähintään 160 mmHg tai diasto-
linen painetaso vähintään 100 mmHg, tai 
jos potilaalla on kohde-elinvaurio, diabetes, 
munuaissairaus tai kliinisesti merkittävä 
sydän- ja verisuonisairaus ja verenpaine on 
toistetusti 140/90 mmHg tai yli. Epidemiolo-
gisissa väestötutkimuksissa yli 85-vuotiailla 
lisääntynyt kuolleisuus liittyy matalaan, ei 
kohonneeseen,  systoliseen ja diastoliseen 

verenpaineeseen. Siten hyvin iäkkäillä veren-
paineen lääkehoidossa kannattaa noudattaa 
pidättyvyyttä. Potilailla, joiden toimintakyky 
on huomattavasti alentunut, lääkehoidon 
tarve arvioidaan kokonaistilanteen perus-
teella huomioiden mahdolliset kilpailevat 
kuolinsyyt ja odotettavissa oleva elinaika 
(taulukko 7.5). Monisairaan vuodepotilaan 
ennusteeseen kohonneen verenpaineen hoito 
tuskin vaikuttaa.

Taulukko 7.3 Verenpainelääkkeen valinta eräissä oheissairauksissa

Oheissairaus  Ensisijainen valinta verenpainelääkkeeksi

Komplisoitumaton hypertonia  Tiatsididiureetti, ACE:n estäjä, ATR-salpaaja,
   kalsiumsalpaaja

Oireinen sepelvaltimotauti  Beetasalpaaja, kalsiumsalpaaja, ACE:n estäjä,  
   ATR-salpaaja 

Sydämen vajaatoiminta  ACE:n estäjä, ATR-salpaaja, diureetti, beetasalpaaja
 
Munuaisten vajaatoiminta,  ACE:n estäjä, ATR-salpaaja, furosemidi
huomattava proteinuria 

Diabetes  ACE:n estäjä, ATR-salpaaja
 
Astma, COPD  Tiatsididiureetti, kalsiumsalpaaja, ACE:n estäjä,   
           ATR-salpaaja

Alaraajojen valtimotauti  Kalsiumsalpaaja, ACE:n estäjä, ATR-salpaaja 



23

Taulukko 7.5 Lääkevalinta hoitolinjauksen mukaan verenpainetaudissa

                      Painopiste aktiivisessa                   Painopiste vointia helpottavassa
 hoidossa hoidossa

Hoidon Komplikaatioiden ehkäisy Komplikaatioiden ehkäisy
tavoite

Hoitorajat Käypä hoito -suositus Yli 160/100 mmHg

Hoito               Terveellinen ruokavalio Aloituslääkkeenä pieni annos
                       Tupakoinnin lopettaminen tiatsididiureettia
                       Liikunta Jos potilaalla on oheissairauksia,  
 Lääkkeen valinta Käypä hoito lääkkeen valinta sen mukaan
                       -suosituksen mukaan 

Huomioitava     Pyritään normotensioon                  Verenpaineen mittaus potilaan
  istuessa ja seistessä 
  Vältettävä ortostatismia 
 
 

Taulukko 7.4 Kohonneen verenpaineen lääkehoito

Hoitosuositus

   Hoidon aloitus pieniannoksisella tiatsididiureetilla

    ACE:n estäjä, ATR-salpaaja, kalsiumsalpaaja: sama ehkäisevä vaikutus kuin diu-
reetilla 

   Oireinen sepelvaltimotauti: beetasalpaaja, ACE:n estäjä/ATR-salpaaja

   Diabetes: ACE:n estäjä/ATR-salpaaja 

Vältettävä

   COX2-estäjien ja muiden tulehduskipulääkkeiden pitkäaikaiskäyttöä

    sydämen vajaatoiminnassa vältettävä kalsiumsalpaajia, joilla on negatiivinen ino-
trooppinen vaikutus (nifedipiini, verapamiili, diltiatseemi) 

    beetasalpaajan ja kardioselektiivisen kalsiumsalpaajan yhteiskäyttöä, additiivinen 
vaikutus sinussolmukkeeseen ja av-johtumiseen 



24

7.3 Sepelvaltimotauti

7.3.1 Näyttö iäkkäillä

Asetyylisalisyylihapon, beetasalpaajan ja sta-
tiinin osalta on vahvaa näyttöä sepelvaltimo-
taudin sekundaariprevention hyödyllisyydes-
tä 75–80 ikävuoteen asti. Tätä iäkkäämmällä  
aloitetun primaariprevention hyödystä ei sen 
sijaan ole näyttöä. Tupakoinnin lopettaminen 
parantaa ennustetta iästä riippumatta, joskin 
huomattava osa tupakoivista on jo karsiutu-
nut ennen korkeaa ikää. Sydäninfarktin sai-
rastaneilla tupakoinnin lopettaminen vähen-
tää kuolleisuutta 25–50 %, ja huomattava 
vaaran aleneminen tapahtuu jo ensimmäisen 
vuoden aikana sen jälkeen, kun tupakointi 
on lopetettu. 

7.3.2 Asetyylisalisyylihappo

Sydän- ja verisuonitautien sekundaari-
preventiossa asetyylisalisyylihappo (ASA) 
pienensi sydäninfarktien ilmaantuvuutta 
32 % ja kuolemaan johtavien sydäninfark-
tien ilmaantuvuutta 22 % (meta-analyysi, 
tutkimusryhmien keski-ikä 53–75 vuotta). 
Asetyylisalisyylihapon käyttöön liittyy 
vähäinen aivoverenvuodon ja kohtalainen 
maha-suolikanavan verenvuodon vaara. 
Maha-suolikanavan verenvuotovaara suure-
nee huomattavasti, jos potilas käyttää asetyy-
lisalisyylihapon lisäksi tulehduskipulääkettä. 
Kun sydän- ja verisuonitautien vaara on 
suuri, asetyylisalisyylihapon hyöty iäkkäillä-
kin on suurempi kuin sen käyttöön liittyvät 
haitat. Asetyylisalisyylihapon hyödystä iäk-
käiden sydän- ja verisuonitautien primaari-
preventiossa ei ole näyttöä, eikä sen käyttöä  
suositella tähän tarkoitukseen.  

7.3.3 Beetasalpaajat

Beetasalpaajat vähentävät iästä riippumatta 
sydäninfarktin ja sydänperäisen kuoleman 
vaaraa sepelvaltimotautia sairastavilla poti-
lailla 10–30 %. Beetasalpaajahoito vähentää 
myös sepelvaltimoperäisiä oireita ja parantaa 
rasituskestävyyttä. Beetasalpaaja kuuluu 
oireisen sepelvaltimotautipotilaan lääkevali-
koimaan ikään katsomatta.  

7.3.4 Kalsiumsalpaajat

Näyttö kalsiumsalpaajien hyödystä sepelval-
timotaudissa ei ole yhtä pitävä kuin beetasal-
paajien kohdalla. Kalsiumsalpaajaa voidaan 
käyttää iäkkäillekin toissijaisena lääkkeenä 
beetasalpaajan tilalla, mikäli beetasalpaajan 
käyttö on vasta-aiheinen. Erityisesti hyper-
tensiivisillä potilailla pitkävaikutteinen kal-
siumsalpaaja voidaan yhdistää beetasalpaa-
jahoitoon.

7.3.5 Statiinit ja muut lipidejä muuntavat 
lääkkeet

Suurissa hoitotutkimuksissa statiinien hyöty 
sepelvaltimotautitapahtumien ehkäisyssä 
on osoitettu erittäin selvästi suuren riskin 
potilailla. Alaryhmäanalyysien perusteel-
la tulokset voidaan sekundaariprevention 
osalta yleistää koskemaan myös iäkkäämpiä 
potilaita aina 85 ikävuoteen asti. Ainoas-
taan PROSPER-tutkimus oli suunniteltu 
siten, että tutkimuksen kohderyhmänä olivat 
iäkkäät henkilöt (70–82 vuotiaat), joiden 
sydän- ja verisuonitautien vaara oli suuri. 
Tässä tutkimuksessa pravastatiini vähen-
si sepelvaltimotapahtumia 19 %. Suurten 
statiinitutkimusten meta-analyysissä, jossa 
potilaiden ikäjakauma oli 21–82 vuotta 
ja joissa kaikilla potilailla oli selvästi suu-
rentunut sydän- ja verisuonitautien vaara, 
statiinit pienensivät kokonaiskuolleisuutta 
12 %, sepelvaltimoperäistä kuolleisuutta 
19 % ja revaskularisaation tarvetta 24 %. 
Viiden vuoden hoidon NNT-luku sydän- ja 
verisuonitautiperäisen kuoleman ehkäisyssä 
oli 100 ja valtimotapahtuman ehkäisyssä 28. 
Statiini ei lisännyt kuolemanvaaraa muihin 
sairauksiin. Rabdomyolyysiä todettiin 9 po-
tilaalla hoitoryhmässä ja 6 potilaalla vertai-
luryhmässä. 75–80-vuotiailla tehdyssä Heart 
Protection -tutkimuksessa oli NNT-luku 
vain 9 (merkittävät valtimotautitapahtumat). 
Statiinihoidosta saatava absoluuttinen hyöty 
sekundaaripreventiossa on ollut suurempi 
iäkkäillä kuin nuoremmilla potilailla. Useim-
missa tutkimuksissa hyöty on ilmaantunut 
melko nopeasti, 1–2 vuodessa. Sen sijaan 
ei ole näyttöä siitä, että statiinihoito olisi 
primaaripreventiossa hyödyllinen silloin, kun 
hoito on aloitettu iäkkäälle potilaalle. 
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Statiinihoito on osoittautunut turvallisek-
si. Systemoidussa katsauksessa statiinihoi-
to ei lisännyt syöpävaaraa. Alle 0,1 %:lla 
statiinien käyttäjistä ilmenee lihasentsyymien 
nousua ja hengenvaarallista rabdomyolyysiä 
ilmenee 0,005 %:lla. Lihaskipuja ilmaantuu 
huomattavasti useammin, joskaan oireiden 
yhteys lääkehoitoon ei ole aina varmaa. 

Statiinihoidon teho valtimotapahtumien 
ehkäisyssä perustuu pääosin LDL-kolesteroli-
tason laskuun, joskin myös HDL-kolesteroli-
tason nousulla voi olla merkitystä. Statiineilla 
on myös muita kuin lipidivaikutuksia, mutta 
näiden ns. pleiotrooppisten vaikutusten 
kliinisestä merkityksestä ei ole varmuutta. 
Koska optimaalinen LDL-kolesterolitaso on 
selvästi pienempi kuin nykyiset suositusrajat, 
statiinihoito on syytä aloittaa valtimotautipo-
tilailla kolesterolitasosta riippumatta. Statiini 
kuuluu myös iäkkään, oireista sepelvalti-
motautia tai muuta oireista valtimotautia 
sairastavan potilaan lääkehoitoon silloin, kun 
toimintakyky on säilynyt kohtalaisen hyvänä. 

Primaaripreventioon statiinia ei nykytie-
don mukaan tule aloittaa iäkkäille potilaille. 
Poikkeuksena ovat kuitenkin ne valtimoiden 
osalta oireettomat henkilöt, joiden valtimota-
pahtuman vaara on sama kuin jo diagnosoi-
tua valtimotautia sairastavilla (diabeetikot ja 
henkilöt, joilla vaaratekijäkasauma aiheuttaa 
yli 20 %:n sepelvaltimotaudin vaaran 10 
vuodessa). Tällöin korkea vaaratekijätaso 
iäkkäillä hämärtää primaari- ja sekundaa-
riprevention rajan. Olemassa olevat vaara-
taulukot eivät ole iäkkäille käyttökelpoisia, 

koska asteikko ulottuu vain 65–70-vuotiai-
siin. Jos statiinihoito on aloitettu perustellusti 
nuoremmalla iällä, pelkkä iän karttuminen 
ei riitä syyksi lopettaa hoitoa. Myös muita 
lipidilääkkeitä, kuten etsetimibi, fibraatit, 
sappihappoja sitovat lääkkeet ja nikotii-
nihappojohdokset, voidaan tarvittaessa käyt-
tää Käypä hoito -suositusten mukaan. 

   
7.3.6 Nitraatit

Nitraatti on oireenmukainen lääke, jonka ei 
ole osoitettu parantaneen ennustetta. Iäkkäät 
potilaat eivät useinkaan kärsi rasitusangiinas-
ta, mikäli he eivät liiku ulkona. Jos oireita on 
harvoin, pitkävaikutteisesta nitraatista ei ole 
hyötyä, vaan pikemminkin haittaa sen aihe-
uttaman ortostaattisen verenpaineen laskun 
vuoksi. Nitraattiannosta asteittain pienen-
tämällä selviää, tarvitseeko potilas lääkettä 
rintakivun estoon. Sepelvaltimotaudin ns. 
kolmoishoito beetasalpaajalla, kalsiumsal-
paajalla ja pitkävaikutteisella nitraatilla on 
todennäköisesti haitallista. Nitraattilaastaria 
käytettäessä toleranssin kehittyminen väl-
tetään pitämällä 4–8 tunnin nitraattivapaa 
jakso vuorokaudessa. 

7.3.7 Lääkehoidon toteutus

Sepelvaltimotaudin hoidosta on tehty Käypä 
hoito -suositus, jonka painopiste on akuu-
tin kohtauksen  hoidossa. Jos toimintakyky 
on säilynyt hyvänä, iäkkään sepelvaltimo-
tautipotilaan hoito ja sekundaaripreventio 
noudattelevat tätä suositusta (taulukko 7.6). 
Myös dyslipidemioiden hoidosta on tehty 
Käypä hoito -suositus.

Sepelvaltimotaudin vakiintuneen lääke-
hoidon tavoitteena on vähentää oireita ja 
parantaa suorituskykyä ja toisaalta ehkäistä 
akuuttien sepelvaltimotapahtumien ilmaan-
tumista. Invasiivisen hoidon osalta hoitorat-
kaisut ovat tapauskohtaisia riippuen poti-
laan toimintakyvystä ja muiden sairauksien 
vaikutuksesta elinajan odotteeseen. Iäkkäillä 
henkilöillä, joiden toimintakyky on voimak-
kaasti alentunut (usein laitospotilaita) hoidon 
ensisijaisena tavoitteena ei ole elinajan piden-
täminen vaan oireiden vähentäminen (tauluk-
ko 7.7). Tällöin lääkevalikoimaan ei kuulu 
statiini eikä ASA. Mikäli potilaiden liikunta-

CYP3A4-entsyymijärjestelmä osallistuu 
statiinien metaboliaan pravastatiinia ja 
rosuvastatiinia lukuunottamatta, joten 
entsyymijärjestelmän aktiivisuutta estävät 
lääkkeet, kuten atsolisienilääkkeet, useat 
makrolidiantibiootit ja siklosporiini, 
suurentavat plasman statiinipitoisuutta ja 
lisäävät myalgian, myopatian ja rabdo-
myolyysin vaaraa. Näitä lääkkeitä on 
vältettävä muiden statiinien kuin pravasta-
tiini- tai rosuvastatiinihoidon aikana tai 
statiinihoito on keskeytettävä lääkehoidon 
ajaksi. 



26

kyky on huono eikä päivittäistä ponnistelua 
ole, rintakipuja ei useinkaan ilmaannu. Jos 
oireita ilmenee, beetasalpaaja ja lyhytvai-
kutteinen nitraatti ovat tarpeellisia. Hauras-
tuvien iäkkäiden potilaiden dyslipidemiaan 
ei kannata suositella ruokavaliota, koska 
kovien rasvojen korvaaminen kasviöljyillä ei 
välttämättä onnistu, ja ruokavalion muutos 
voi johtaa ravitsemustilan huononemiseen.

7.4 Sydämen vajaatoiminta

Noin 80 %:lla potilaista sydämen vajaatoi-
minnan syynä on sepelvaltimotauti ja/tai 
kohonnut verenpaine. Systolisen vajaatoimin-
nan yleisimpiä syitä ovat sepelvaltimotauti, 
verenpainetauti, läppävika ja kardiomyo-
patia. Diastolisen vajaatoiminnan osuus 
lisääntyy ikääntymisen myötä. Sen syynä on 
useimmiten iskeemisen sydänsairauden tai 
hypertonian aiheuttama vasemman kammi-
on hypertrofia, joka aiheuttaa vasemman 
kammion jäykistymistä rajoittaen diastolen 
aikaista kammiotäyttöä. Diastolista vajaatoi-
mintaa epäillään, jos vajaatoimintapotilaan 
sydämen koko on normaali tai lähes normaa-
li, EKG:ssa todetaan vasemman kammion hy-
pertrofian merkit ja potilas on yli 75-vuotias. 

7.4.1 Näyttö iäkkäillä

Valtaosa sydämen vajaatoiminnan lääketutki-
muksista on tehty 60–65-vuotiailla potilailla, 
joilla on systolinen sydämen vajaatoiminta. 
Yli 80-vuotiaita potilaita ei tutkimuksissa ole 
juurikaan ollut mukana. Tutkimusnäyttö iäk-
käiden diastolisen vajaatoiminnan hoidosta 
on myös niukkaa. On kuitenkin todennäköis-
tä, että erityisesti oireiden hoidossa nuorem-
milla saadut tutkimustulokset voi yleistää 
myös iäkkäisiin. Hoidon vaikutus iäkkään 
potilaan ennusteeseen on sen sijaan epäselvä.  

7.4.2 ACE:n estäjät ja angiotensiini-
reseptorin salpaajat

ACE:n estäjien ja ATR-salpaajien hyödystä 
sydämen vajaatoiminnan hoidossa on vahva 
näyttö sekä eliniällä että oireistolla mitattu-
na. Ne parantavat myös oireettomien vajaa-
toimintapotilaiden ennustetta. ATR-salpaa-
jien ja ACE:n estäjien teho on samanlainen. 
Iäkkään potilaan hoito aloitetaan pienillä 
lääkeannoksilla. Jos potilas käyttää diureettia 
tai on muuten hypovoleeminen, verenpaine 
laskee herkästi hoidon alussa. Lääkeannosta 

Taulukko 7.6 Sepelvaltimotaudin lääkehoito

Primaaripreventio
   Näyttö riittämätön (jollei aloitettu nuorempana) 

Sekundaaripreventio
   ASA 50–100 mg
   Beetasalpaaja
   Statiini, LDL-kolesterolin tavoitearvo < 2,5 mmol/l 
   ACE:n estäjä/ATR-salpaaja, jos vasemman kammion funktio on alentunut  

Oireiden lievitys
   Lyhytvaikutteinen nitraatti kohtauslääkkeenä
   Pitkävaikutteinen nitraatti kohtauksen estolääkkeenä
   Kalsiumsalpaaja (verapamiili tai diltiatseemi), jos potilas ei siedä beetasalpaajaa. 

         Jos sydämen vajaatoiminta, vältettävä kalsiumsalpaajia

Vältettävä
   pitkävaikutteisen nitraatin käyttöä ilman taukoa
   ASA > 100 mg/vrk -annosta
   lyhytvaikutteista nifedipiiniä 
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suurennetaan asteittein ja pyritään riittävän 
suureen annokseen, mikä iäkkäillä on yleen-
sä sama kuin nuoremmille suositeltu annos. 
Seerumin kreatiniiniarvon tulee pysyä alle 
220–250 mikromol/l eikä kaliumtaso saa 
ylittää arvoa 5,5 mmol/l. Erityisiä hoitoai-
heita ACE:n estäjille ja ATR-salpaajille ovat 
sydänläppävuodot ja kohonnut verenpaine. 

7.4.3 Beetasalpaajat

Beetasalpaajat lievittävät vajaatoimintapoti-
laiden oireita ja parantavat todennäköisesti 
myös iäkkäiden vajaatoimintapotilaiden 
ennustetta. Beetasalpaaja kuuluu sydämen 
vajaatoiminnan hoitoon iästä riippumatta.   

7.4.4 Diureetit

Sydämen vajaatoiminnan oireiden hoidossa 
ensilinjan lääke on tiatsidi- tai loop-diureetti, 
joka korjaa tehokkaasti nesteretentiota ja 
keuhkokongestiota. Potilaan ennustetta diu-
reetti ei paranna. Diureetti suurentaa yleensä 
jonkin verran seerumin kreatiniinitasoa, ja 

huomattava nousu merkitsee hypovolemiaa 
ja munuaisperfuusion huononemista, mikä 
ilmaantuu iäkkäille joskus jopa pienilläkin 
diureettiannoksilla. Vajaatoimintapotilaan 
subjektiivinen vointi on yleensä paras lievässä 
hypervolemiassa, jolloin vasemman kammion 
täyttö diastolessa on optimaalinen. 

Spironolaktonin on osoitettu parantavan 
vaikeaa vajaatoimintaa sairastavien potilai-
den ennustetta. Spironolaktonin diureettinen 
vaikutus on vähäinen ja vaikutusmekanis-
mina on sekundaarisen hyperaldosteronis-
min väheneminen. Yleensä käytetään pientä 
annosta, 12,5–25 mg/vrk. Spironolaktonia 
voidaan käyttää myös lievässä vajaatoimin-
nassa yhdessä muun diureetin kanssa, mikäli 
ilmenee hypokalemiaa. Hyperkalemian vaara 
on vähäinen silloin, kun hoitoannokset ovat 
pieniä.

7.4.5 Digoksiini

Digoksiinin tärkein käyttökohde on ne  
sydämen vajaatoimintapotilaat, joilla on 
eteisvärinä ja joilla nopea kammiovaste ei ole 

 
Taulukko 7.7  Sepelvaltimotaudin hoidon lääkevalinta hoitolinjauksen 
mukaan 
   Painopiste aktiivisessa hoidossa Painopiste vointia helpottavassa  
       hoidossa

Hoidon tavoite  Ehkäistä valtimotapahtumia Lievittää oireita
   Parantaa suorituskykyä
   Lievittää oireita 

Primaaripreventio Tupakoinnin lopettaminen Kohonneen verenpaineen hoito
   Kohonneen verenpaineen hoito
   Dyslipidemian hoito vaara-
   tekijätason mukaan

Sekundaaripreventio ASA    Beetasalpaaja, jos ilmenee rintakipu- 
   Statiini    oireita
   Beetasalpaaja
   ACE:n estäjä 
   (sydäninfarktin jälkeen) 

Oirehoito  Lyhytvaikutteinen nitraatti  Lyhytvaikutteinen nitraatti
   Pitkävaikutteinen nitraatti 

Huomioitava               Sekundaaripreventio kuten            Hoito painottuu oireiden vähentämiseen 
                         nuoremmilla



28

kontrolloitavissa pelkällä beetasalpaajalla. 
Tosin systemoidussa katsauksessa digoksiini 
vähensi vajaatoiminnan pahenemisvaiheita 
ja sairaalapäiviä myös potilailla, joilla oli 
sinusrytmi. Kuolleisuuteen digoksiinilla ei 
ollut vaikutusta. Näin ollen digoksiinilla on 
edelleen sijansa vaikean vajaatoimintaoireis-
ton hallinnassa, kunhan huomioidaan lääk-
keen kapea terapeuttinen leveys ja lääkkeiden 
yhteisvaikutukset. Diastolisessa vajaatoimin-
nassa digoksiinista ei ole hyötyä. Seerumin 
digoksiinipitoisuus pyritään pitämään alle 
1,0 nanomol/l. Yli 1,5 nanomol/l:n pitoi-
suudet seerumissa altistavat rytmihäiriöille 
ja voivat huonontaa ennustetta. Iäkkäiden 
hoidossa annosta 0,125 mg/vrk ei tule ylittää 
kuin poikkeustapauksissa.

7.4.6 Lääkehoidon toteutus

Myös iäkäs vajaatoimintapotilas hyötyy 
säännöllisestä liikunnasta sekä liiallisen suo-
lan ja alkoholin käytön välttämisestä. Vai-
keassa vajaatoiminnassa myös nesteen saan-
tia joudutaan rajoittamaan. Vajaatoiminnan 
perussyy hoidetaan, mikäli se on mahdollista. 
Ikä sinänsä ei ole esteenä sepelvaltimoiden 
pallolaajennukselle tai läppäkorjausleikkauk-
selle, mikäli yleistila on muuten hyvä. 

Yhdysvalloissa on julkaistu laatuindikaat-
torit hauraiden vanhusten (vulnerable elders) 
hyvästä hoidosta (ACOVE quality indica-
tors). Vajaatoiminnan lääkehoidon osalta 
hyvän hoidon kriteerit on esitetty taulukossa 
7.8. Lääkevalintoja hoitolinjauksen perusteel-
la kuvataan taulukoissa 7.9 ja 7.10. 

Verapamiili suurentaa digoksiinin pitoisuutta seerumissa, mikä voi etenkin iäkkäälle poti-
laalle aiheuttaa digoksiini-intoksikaation. 

Muut kalsiumsalpaajat eivät vaikuta digoksiinin erittymiseen.

Taulukko 7.8 Sydämen vajaatoiminnan hoito (ACOVE quality indicators)

Jos ejektiofraktio on < 40 %, aloitetaan ACE:n estäjä (myös oireettomille)

Jos ejektiofraktio on < 40 % ja suorituskyky on NYHA 1–3, aloitetaan lisäksi beetasalpaaja, jollei 
ole vasta-aiheita

Jos ejektiofraktio on < 40 %, eikä ole flimmeriä, ei tule käyttää 1. tai 2. polven kalsiumsalpaajia

Jos ejektiofraktio on < 40 %, ei  tule käyttää I tyypin rytmihäiriölääkkeitä, jollei ole implantoitua 
defibrillaattoria

Jos käytössä on digoksiini ja epäillään intoksikaatiota, lääkepitoisuus on määritettävä viikon 
aikana

Jos vajaatoimintaan liittyy eteisvärinä, aloitetaan antikoagulaatiohoito, INR tasolle 2,0–3,0. 

Jos vajaatoimintaan liittyy eteisvärinä ja antikoagulaatiohoidolle on vasta-aiheita, aloitetaan 
asetyylisalisyylihappohoito
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Taulukko 7.10 Sydämen vajaatoiminnan hoidon lääkevalinta hoito-
linjauksen mukaan

  Painopiste aktiivisessa hoidossa Painopiste vointia helpottavassa 
   hoidossa

Hoidon  Parantaa ennustetta Lievittää oireita 
tavoite Parantaa suorituskykyä Parantaa suorituskykyä
  Lievittää oireita

Hoito ACE:n estäjä/ATR-salpaaja ACE:n estäjä/ATR-salpaaja
  Tiatsidi tai loop-diureetti  Tiatsidi tai loop-diureetti 
  Beetasalpaaja Beetasalpaaja
  Spironolaktoni Spironolaktoni
  Eteisvärinän kammiovasteen  Eteisvärinän kammiovasteen 
  optimointi optimointi 
       
Huomioitava ACE:n estäjä/ATR-salpaaja- 
  ja beetasalpaaja-annos titrattava 
  riittävän suureksi 

 
Taulukko 7.9 Sydämen vajaatoiminnan lääkehoito 

Hoitosuositus
   ACE:n estäjä/ATR-salpaaja
   Diureetti: tiatsidi tai loop-diureetti 
   Beetasalpaaja: metoprololi, bisoprololi, karvediloli
   Spironolaktoni, jos hypokalemiaa tai vajaatoiminta on vaikea
    Digoksiini. Eteisvärinässä kammiovasteen hidastamiseen, jos beetasalpaaja ei riitä. Sinus-

rytmissä, jos ym. hoidon teho ei ole riittävä

Vältettävä
    kalsiumsalpaajia. Näillä negatiivinen inotrooppinen vaikutus (nifedipiini, diltiatseemi, vera-

pamiili)
    tulehduskipulääkkeitä ja COX-2-estäjiä. Aiheuttavat nesteretentiota ja 

verenpaineen nousua
   disopyramidia, jolla negatiivinen inotrooppinen vaikutus
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Potilastapaus kardiovaskulaaripotilaan lääkityksistä

86-vuotias nainen, jolla jo nuorempana hyperkolesterolemiaa. Tupakoinut noin viidenkym-
menen vuoden ikään. Ei diabetesta tai kohonnutta verenpainetta. 58-vuotiaana lieviä 
angina pectoris -oireita ja 66-vuotiaana epäilty sydäninfarktia. 70-vuotiaana rintakipuoi-
reet pahenivat ja toistuvia sairaalakäyntejä. Nitron kulutus oli jopa 10 tablettia päivässä. 
71-vuotiaana tehtiin sepelvaltimoiden varjoainekuvaus, jossa ahtaumat kolmessa päärun-
gossa, ohitusleikkaukseen ei katsottu olevan mahdollisuuksia suonten huonon kunnon 
takia ja suositeltiin lääkehoitoa. Tässä vaiheessa kokonaiskolesterolitaso oli 8 mmol/l.

Tämän jälkeen potilas sai maksimaalista sydänlääkitystä: pitkävaikutteinen nitraatti, 
beetasalpaaja, kalsiumestäjä ja asetyylisalisyylihappo. Lovastatiinilääkitys aloitettiin 73-
vuotiaana. Sillä kokonaiskolesteroli laski noin 5 mmol/l:n tasolle (LDL-kolesteroli 2,8 
mmol/l), eli nykykäsityksen mukaan tas oli edelleenkin epätyydyttävän korkea suuren riskin 
potilaalle, jonka LDL-kolesterolitaso on syytä pienentää alle 2,0 mmol/l. Kolesterolitason 
tehokkaammalla pienentämisellä olisi ehkä ollut mahdollista vähentää potilaan rintakipu-
oireita, joita edelleen ilmeni runsaasta sydänlääkityksestä huolimatta. Hän pysyi kuitenkin 
omatoimisena ja toimintakykyisenä asuen yksin, ilman apua rivitaloasunnossaan. 80-
vuotiaana hänelle ilmaantui kilpirauhasen vajaatoiminta ja aloitettiin tyroksiinihoito. 
Samana vuonna potilas sairasti lievän sydäninfarktin ja hänellä todettiin lievä systolinen 
vajaatoiminta. Aloitettiin diureetti ja ACE:n estäjä, jota potilas ei voinut kuitenkaan käyttää 
yskän takia. 

84-vuotiaana potilaan rintakipuoireet pahenivat yhtäkkiä lyhyessä ajassa ja hänet otettiin 
sairaalatutkimuksiin. Tehtiin sepelvaltimoiden varjoainekuvaus, jossa todettiin – kuten 13 
vuotta aiemminkin – kolmen suonen tauti. Nyt ohitusleikkaus katsottiin mahdolliseksi, se 
tehtiin, ja potilas toipui siitä aivan nuorempien potilaiden tapaan. Vuoden kuluttua kontrol-
lissa, 85-vuotiaana, vointi oli hyvä eikä rintakipuja ilmennyt, joskin ohitusleikkausarpi 
jonkin verran haittasi.

Iäkkäät sydänpotilaat voivat tarvita useita lääkkeitä, joilla on kuitenkin mahdollista ylläpi-
tää toimintakykyä. Hoitomuodot ovat pääosin samoja kuin nuoremmillakin. Tehokkaasta 
kolesterolilääkityksestä on hyötyä, ja se on yleensä turvallista myös iäkkäille potilaille. 
Lääkitys oli todennäköisesti avainasemassa pitämässä potilaan hengissä, jotta hän pääsi 
nauttimaan myös kehittyneen sydänkirurgian avusta.
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7.5 Aivoinfarkti

Tässä kappaleessa keskitytään aivovaltimo-
tapahtumien ehkäisyyn iäkkäillä suuren 
riskin potilailla. Akuutin aivoinfarktin hoitoa 
ei käsitellä. Jos iäkkään henkilön toiminta-
kyky on säilynyt hyvänä ja aivohalvausvaara 
on suuri, aivohalvauksen sekundaaripreven-
tio noudattelee aivoinfarktin Käypä hoito 
-suositusta. 

Potilailla, joilla on ilmennyt TIA-oireita 
tai joilla on ollut aikaisemmin aivovalti-
motapahtuma, on suuri vaara saada uusi 
aivovaltimotapahtuma. Vuosittaisen vaaran 
on arvioitu olevan 4–11 %. Näillä potilail-
la ehkäisevä lääkehoito ja muut ehkäisevät 
toimenpiteet ovat erityisen tärkeitä. Valtimo-
peräisten aivotapahtumien ehkäisy kohdistuu 
valtimosairauksien vaaratekijöiden hallin-
taan sekä antitromboottiseen lääkehoitoon. 
Sydänperäisten embolioiden ehkäisyssä 
perussairauden hoito ja antikoagulaatiohoito 
ovat keskeisiä.

7.5.1 Näyttö iäkkäillä

Vahvaa näyttöä kohonneen verenpaineen 
hoidon vaikutuksesta aivovaltimotapahtu-
mien esiintyvyyteen on saatu 85. ikävuoteen 
asti, joskin valtaosa tutkimuksista on tehty 
alle 70-vuotiailla. Kohonneen verenpaineen 
hoidon absoluuttinen hyöty suurenee iän 
myötä. Yli 80-vuotiailla tehtyjen kontrol-
loitujen hoitotutkimusten meta-analyysissä 
kohonneen verenpaineen tehokas hoito 
pienensi aivohalvausvaaraa 34 %. Myös 
asetyylisalisyylihappo on osoittautunut 
tehokkaaksi aivovaltimotapahtumien sekun-
daaripreventiossa. Myös varfariinin tehosta 
iäkkäiden eteisvärinäpotilaiden aivoembolian 
ehkäisyssä on vahva näyttö.

7.5.2 Asetyylisalisyylihappo

Asetyylisalisyylihappo (ASA) annoksella 
50–100 mg/vrk pienentää aivovaltimotapah-
tumien vaaraa 13–18 % vähentäen samalla 
myös kuolleisuutta. Asetyylisalisyylihappo 
pienentää myös aivoembolian ja muiden 
emboliapohjaisten komplikaatioiden vaaraa 
eteisvärinäpotilailla noin 25 % (NNT 100 
aivoemboliassa). Lyhytvaikutteisen ase-

tyylisalisyylihapon teho on luotettavampi 
kuin entero- tai depotvalmisteen, eikä eri 
lääkemuotojen aiheuttamassa maha-suolika-
navan verenvuotoriskissä ole eroja. Aivo-
verenvuodon vaara suurenee, mutta hyöty 
on todennäköisesti haittoja suurempi myös 
vanhimmille henkilöille silloin, kun aivohal-
vausvaara on suuri. Jos potilas ei voi käyttää 
asetyylisalisyylihappoa, hoitovaihtoehtoina 
ovat dipyridamoli tai klopidogreeli.

7.5.3 Dipyridamoli 

Systemoidussa katsauksessa dipyridamolin 
ja asetyylisalisyylihapon yhdistelmähoito 
ei ollut tehokkaampi kuin asetyylisalisyy-
lihappohoito yksinään. Tuoreessa suuressa 
tutkimuksessa aivovaltimoperäisten oireiden 
jälkeen aloitettu dipyridamolin ja asetyylisa-
lisyylihapon yhdistelmähoito vähensi kuiten-
kin aivovaltimotapahtumia tehokkaammin 
kuin asetyylisalisyylihappo yksinään. Dipyri-
damoli+asetyylisalisyylihapporyhmässä 
aivovaltimotapahtumia oli 20 % vähemmän 
kuin ASA-ryhmässä. Suuri joukko potilaista 
keskeytti hoidon dipyridamolin haittojen, 
lähinnä päänsäryn vuoksi. Tähän asti saa-
dun näytön perusteella dipyridamolin käyttö 
tulisi rajata niiden iäkkäiden potilaiden 
hoitoon, joiden aivohalvausvaara on suuri. 
Käytännössä tämä tarkoittaa potilasta, jolla 
on ilmaantunut TIA tai muu aivovaltimota-
pahtuma ASA-lääkityksen aikana.

7.5.4 Statiinit

Kahdessa järjestelmällisessä katsauksessa, 
joissa potilaiden keski-ikä oli 53–68 vuot-
ta, statiinihoito pienensi aivohalvausvaaraa 
29–31 %. Kuolemaan johtaneiden aivohal-
vauksien määrään statiinihoidolla ei ollut 
vaikutusta. Suurten statiinitutkimusten 
meta-analyysissä, jossa potilasaineistojen ikä-
jakauma oli 21–82 vuotta ja joissa kaikilla 
potilailla oli suuri sydän- ja verisuonitautien 
vaara, statiinit vähensivät aivohalvauksia 
17 %. Tuoreessa tutkimuksessa suuri annos 
atorvastatiinia pienensi myös niiden potilai-
den aivohalvausvaaraa, joilla oli aikaisem-
min ollut aivohalvaus tai TIA, mutta joilla ei 
ollut sepelvaltimotautia. Ainoassa iäkkäille 
korkean riskin potilaille tehdyssä lyhyehkös-
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Taulukko 7.11 Lääkehoito aivohalvauksen ehkäisyssä iäkkäillä potilailla

Primaaripreventio
   ei näyttöä (hoito aloitettava jo nuoremmalla iällä)

Sekundaaripreventio
    kohonneen verenpaineen hoito, ensisijaisina lääkkeinä tiatsididiureetti, ACE:n 

estäjä/ATR-salpaaja yhdistettynä diureettiin tai kalsiumsalpaaja
   asetyylisalisyylihappo 50–100 mg/vrk
   dipyridamoli 200 mg x 2, jos aivohalvausvaara on erittäin suuri
   statiini, jos aivohalvausvaara on suuri tai jos potilaalla on muu valtimosairaus 
    varfariini asetyylisalisyylihapon sijasta, jos potilaalla krooninen eteisvärinä eikä 

hoidolle ole vasta-aiheita

Vältettävä
    beetasalpaajaa kohonneen verenpaineen hoidossa, mikäli ei ole muuta käyttö-

aihetta (oireinen sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta tai eteisvärinä)
   ACE:n estäjää kohonneen verenpaineen hoidossa ilman diureettia
   dipyridamolia pienen riskin potilaille
   asetyylisalisyylihapon ja varfariinin samanaikaista käyttöä 

sä tutkimuksessa (PROSPER) pravastatiini 
vähensi TIA-kohtausten ilmaantumista, 
mutta ei vähentänyt aivohalvausten määrää 
eikä vaikuttanut kokonaiskuolleisuuteen. 
Nuoremmista ikäryhmistä saadun näytön 
perusteella statiinin käyttöä voi kuitenkin 
suositella aivohalvauksen ehkäisyyn niille 
vanhuksille, joilla aivohalvausvaara on suuri 
(TIA tai aikaisempi aivohalvaus) ja joiden 
toimintakyky on säilynyt hyvänä. Näyttöä ei 
sen sijaan ole statiinihoidon hyödystä pri-
maaripreventiossa silloin, kun hoito aloite-
taan yli 80–85-vuotiaille potilaille.

7.5.5 Varfariini

Varfariini vähentää eteisvärinäpotilaiden 
aivoemboliavaaraa 70 %:lla. Hoitoon liittyy 
suurentunut aivoverenvuodon vaara ja 
myös muiden verenvuotojen vaara lisääntyy. 
Hoidon hyöty on kuitenkin haittoja suurem-
pi varsin korkeaan ikään asti, mikäli hoito 
toteutetaan asianmukaisesti ja seuranta on 
huolellista. Varfariinihoidon NNT-luku on 

17–200 riippuen eteisvärinän aiheuttaman 
vaaran suuruudesta. Jos potilaalla on suu-
rentunut vuotovaara, asetyylisalisyylihappo 
on varfariinia turvallisempi, mutta teholtaan 
huomattavasti heikompi. Vanhuksen varfa-
riinihoidon vasta-aiheita ovat aikaisempi 
aivoverenvuoto ja kovakalvon alainen veren-
purkauma, maha-suolikanavan verenvuoto-
taipumus sekä toistuva kaatuilu.  

7.5.6 Lääkehoidon toteutus

Ehkäisevä lääkehoito on tärkeää erityisesti 
niille potilaille, joilla ilmenee ennakoivia oi-
reita (TIA tai aikaisempi aivohalvaus), mutta 
joiden toimintakyky on vielä säilynyt hyvänä 
(taulukot 7.11 ja 7.12). Ehkäisyn kulmakiviä 
ovat kohonneen verenpaineen hoito ja ase-
tyylisalisyylihappo, jonka annos on 50–100 
mg/vrk. Jos aivohalvausvaara on hyvin suuri 
tai jos potilaalla on jokin muu valtimosaira-
us, statiinihoito on aiheellinen myös iäkkäälle 
edellyttäen, että toimintakyky on pysynyt 
kohtalaisen hyvänä. 
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Taulukko 7.12 Lääkevalinta hoitolinjauksen mukaan aivohalvauksen 
ehkäisyssä                          
 Painopiste aktiivisessa Painopiste oireita helpottavassa  
 hoidossa hoidossa

Hoidon tavoite Ehkäistä aivovaltimotapah- Ehkäistä aivovaltimotapahtumia
 tumia

Primaari- Terveellinen ruokavalio Kohonneen verenpaineen hoito
preventio  Tupakoinnin lopettaminen
                 Liiallisen alkoholin käytön 
 välttäminen
 Liikunta
                      Kohonneen verenpaineen hoito

Sekundaari- Asetyylisalisyylihappo  ASA
preventio ASA+dipyridamoli, 
 jos vaara hyvin suuri. 
 Statiini, jos muu valtimotauti 
 tai jos aivovaltimotapahtuma-
 vaara on hyvin suuri.
 Varfariini flimmerissä

Huomioitava Antikoagulanttihoidon ASAan liittyvä vuotovaara 
 huolellinen seuranta

Asetyylisalisyylihappo voi aiheuttaa pieni-
näkin annoksina maha-suolikanavan 
verenvuotoa. Asetyylisalisyylihapon (myös 
mini-ASAn) ja SSRI-lääkkeen samanaikai-
nen käyttö moninkertaistaa maha-suolika-
navan vuotovaaran. 

Myös tulehduskipulääkkeiden ja asetyyli-
salisyylihapon samanaikainen käyttö lisää 
vuotovaaraa.  
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7.6 Krooninen eteisvärinä

Eteisvärinän esiintyvyys lisääntyy iän mu-
kana siten, että 2–5 %:lla yli 60-vuotiaista 
ilmenee eteisvärinää joko jaksoittain tai 
pysyvästi. Aivohalvausvaara nelinkertaistuu 
eteisvärinän seurauksena ilman antikoagu-
laatiota. Hoitamattomassa eteisvärinässä 
aivohalvauksen vuosittainen esiintyvyys on 
0,5–5 %. Myös kohtauksettaisessa eteis-
värinässä emboliavaara on yhtä suuri kuin 
pysyvässä eteisvärinässä. Sydänviasta johtu-
vassa eteisvärinässa embolisaation vaara on 
huomattavasti suurempi kuin eteisvärinässä, 
jossa sydämessä ei voida osoittaa sairautta. 
Iäkkäillä henkilöillä eteisvärinän syynä on 
useimmiten orgaaninen sydänvika, minkä 
vuoksi antikoagulanttihoito on aina aiheelli-
nen, jos vasta-aiheita ei ole. Eräille riskiryh-
mille antikoagulaatiohoito on erityisen tärkeä 
(taulukko 7.13).
 
7.6.1 Näyttö iäkkäillä

Antikoagulaatiohoito varfariinilla vähen-
tää eteisvärinään liittyviä tromboembolisia 
komplikaatioita 70 %, kun taas asetyylisa-
lisyylihappo pienentää vaaraa vain 25 %.  
Antikoagulanttihoidon aikana ilmaantuvien 
verenvuotokomplikaatioiden yleisyys vaih-
telee 0,76 %:sta 10 %:iin vuodessa riippuen 
tutkittavasta potilasaineistosta. Laajassa 
kohorttitutkimuksessa verenvuotojen il-
maantuvuus suureni selvästi 70. ikävuoden 
jälkeen, mutta varfariinia käyttävien ja ver-
tailuryhmän välillä ei ollut eroa. Tulos johtui 
todennäköisesti siitä, että varfariinia käyttä-
västä ryhmästä olivat valikoituneet pois ne, 
joilla lääkkeen käyttöön liittyi vuotovaara. 
Tuloksen perusteella voidaan päätellä, että 
antikoagulanttihoidossa yleisesti noudatettu 
vasta-aiheet huomioiva hoitokäytäntö on 
turvallinen myös iäkkäille potilaille.

7.6.2 Varfariini

Varfariinihoidon hyöty on haittoja suurem-
pi varsin korkeaan ikään asti, mikäli hoito 
toteutetaan asianmukaisesti ja seuranta on 
huolellista. Mikäli potilaalla on suurentunut 
vuotovaara, asetyylisalisyylihappo on turval-
lisempi, mutta sen ehkäisevä teho on huomat-

tavasti heikompi. Hoidon vasta-aiheita ovat 
aikaisempi aivoverenvuoto ja kovakalvon 
alainen verenpurkauma, maha-suolikanavan 
verenvuototaipumus, toistuva kaatuilu, heik-
ko sitoutuminen hoitoon ja kontrolloimaton 
alkoholin käyttö. Antikoa-gulanttihoidon 
aikana tulee välttää tulehduskipulääkkeiden 
ja asetyylisalisyylihapon käyttöä. 

Varfariinin käyttöön yhdessä muiden 
lääkkeiden kanssa liittyy huomattava yh-
teisvaikutusvaara. Yhdysvalloissa tehdyssä 
selvityksessä, jossa 500 geriatrilta kysyttiin 
heidän näkemystään lääkkeiden käytön kan-
nalta merkittävimmistä yhteisvaikutuksista, 
varfariini oli mukana neljässä merkittävim-
mässä lääkeyhdistelmässä, näissä varfariinin 
pareina olivat tulehduskipulääkkeet, makro-
lidiryhmän mikrobilääkkeet, sulfonamidiryh-
män mikrobilääkkeet, kinolonit sekä fenyto-
iini. Kaikkiin näihin lääkeyhdistelmiin liittyy 
suurentunut verenvuodon vaara.

7.6.3 Asetyylisalisyylihappo 

Mikäli varfariinille on vasta-aiheita tai hoito 
ei onnistu esimerkiksi heikon hoitoon sitou-
tumisen vuoksi, varfariinin sijasta käytetään 
asetyylisalisyylihappoa.

7.6.4 Beetasalpaajat
 

Eteisvärinän sykkeen optimointi tapahtuu 
ensisijaisesti beetasalpaajilla, jotka ovat iäk-
käilläkin turvallisia ja hyvin siedettyjä. Paras 
näyttö on metoprololilla, bisoprololilla ja 
karvedilolilla.
 

 
Taulukko 7.13 Tilat, joissa antikoagu-
laatiohoito vanhusten eteisvärinässä on 
erityisen tärkeä (ACOVE quality indica-
tors 2001)

Huonontunut vasemman kammion 
funktio  
Naisella yli 75 vuoden ikä
Verenpainetauti
Aikaisempi aivovaltimotapahtuma
Aikaisempi embolisaatio 
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7.6.5 Kalsiumsalpaajat

Kardioselektiiviset kalsiumsalpaajat (verapa-
miili ja diltiatseemi) hidastavat tehokkaasti 
eteisvärinän kammiovastetta. Ne sopivat 
paremmin nuorempien potilaiden hoitoon, 
joilla on itsenäinen eteisvärinä, kuin iäkkäille, 
joilla eteisvärinän syynä on usein sepelvalti-
mosairaus tai sydämen vajaatoiminta.

7.6.6 Digoksiini

Jos beetasalpaaja ei hidasta kammiovastetta 
riittävästi, voidaan hoitoon liittää digoksiini, 
joka sopii erityisesti sydämen vajaatoimintaa 
sairastaville. 

7.6.7 ACE:n estäjät ja angiotensiini-
reseptorin salpaajat

ACE:n estäjien ja ATR-salpaajien on osoitettu 
ehkäisevän eteisvärinää. Mekanismina on 
ilmeisesti vasemman eteisen kuormituksen 
keveneminen vasemman kammion toiminnan 
parantuessa. Eteisvärinän hoitoon lääkkeitä 
käytetään silloin, kun eteisvärinään liittyy 
sydämen vajaatoimintaa. 

7.6.8 Lääkehoidon toteutus

Iäkkäiden potilaiden lääkehoito noudattaa 
eteisvärinän hoidosta tehtyä Käypä hoito 
-suositusta (taulukko 7.14). Myös iäkkäille 
voidaan tehdä sähköinen rytminsiirto, mikäli 
eteisvärinä uhkaa hemodynamiikkaa eikä 
tilanne ole lääkehoidolla hallittavissa. Iäk-
käiden eteisvärinällä on kuitenkin taipumus 
jäädä pysyväksi, ja tällöin hoitotavoitteina 
ovat sykkeen hallinta ja tromboembolisten 
komplikaatioiden esto sekä eteisvärinän 
taustalla olevan sydänvian hoito. Lääkehoi-
dolla leposyke pyritään hidastamaan tasolle 
60–80/min. Lievässä rasituksessakin sykkeen 
tulisi pysytellä < 115/min. 

Antikoagulanttihoidon tavoitteena on 
nostaa INR tasolle 2,0–3,0 kuten nuoremmil-
lakin. Jos antikoagulanttihoidolle on vasta-
aiheita (ks. kappale 7.6.2), aloitetaan ase-
tyylisalisyylihappohoito annoksella 50–100 
mg/vrk. Hyvin iäkkäiden, monisairaiden ja 
runsaasti lääkkeitä käyttävien potilaiden 
kohdalla hoidon hyötyjä ja haittoja tulee 
punnita tarkoin (taulukko 7.15). Antikoagu-
lanttihoidon toteutus vanhuspotilailla on 
vaativaa ja siinä kiteytyvät vanhusten lääke-
hoidon keskeiset asiat, kuten hoitohenkilö-
kunnan osaaminen, hoidon koordinointi eri 
tahojen kesken sekä tiedon perille saaminen 
potilaalle ja omaisille.  

 
Taulukko 7.14 Kroonisen eteisvärinän lääkehoito

Hoitosuositus
    sydämen kammiotaajuuden optimointi (leposyke 60–80/min): beetasalpaajat ensi-

sijaisia, digoksiini beetasalpaajaan yhdistettynä, jos beetasalpaaja ei riitä
    antikoagulaatiohoito varfariinilla, INR 2,0–3,0. Jos varfariinin käytölle on vasta-

aiheita, asetyylisalisyylihappo 50–100 mg/vrk
   ACE:n estäjä/ATR-salpaaja, jos vasemman kammion funktio on heikentynyt

Vältettävä
    kalsiumsalpaajia, joilla negatiivinen inotrooppinen vaikutus 

(verapamiili, diltiatseemi)
   amiodaronia
   tulehduskipulääkkeitä tai ASAa varfariinia saavalla potilaalla
    makrolidi-, kinoloni- tai sulfonamidiryhmän mikrobilääkkeitä tai fenytoiinia 

        varfariinihoitoa saavalla potilaalla
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Taulukko 7.15 Lääkevalinta hoitolinjauksen mukaan kroonisen eteisväri-
nän hoidossa

 Painopiste aktiivisessa  Painopiste vointia helpottavassa  
              hoidossa hoidossa

Hoidon  Parantaa suorituskykyä Vähentää oireita
tavoite Ehkäistä tromboembolisia Ehkäistä tromboembolisia 
 komplikaatioita komplikaatioita
 Vähentää oireita                        

Hoito Syyn selvitys Kammiovasteen optimointi 
 Kammiovasteen optimointi ASA            
 Varfariini      

Huomioitava Vuotoherkkyys Maha-suolikanavan tihkuvuoto 
 Yhteisvaikutukset                          

Varfariinin samanaikainen käyttö tulehdus-
kipulääkkeiden ja asetyylisalisyylihapon 
(myös mini-ASAn) kanssa aiheuttaa 
vakavan verenvuotovaaran. 

Myös varfariinin samanaikainen käyttö 
parasetamolin kanssa silloin, kun parase-
tamolin annos on > 2 g/vrk, voi lisätä 
verenvuotovaaraa. 

Metronidatsoli ja jotkut sienilääkkeet 
voimistavat varfariinin veren hyytymistä 
estävää vaikutusta. 

Karbamatsepiini taas heikentää varfariinin 
antikoagulaatiotehoa. 

Iäkkäillä antikoagulaatioon tarvittava 
varfariiniannos voi olla hyvin pieni, mikä 
on otettava huomioon hoitoa aloitettaes-
sa.
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 8 Diabetes

8.1 Tyypin 2 diabetes

Iäkkäälle henkilölle puhkeava diabetes 
on valtaosin tyyppiä 2. Sairaus on yleensä 
vähäoireinen, koska munuaisten sokerineri-
tyskynnyksen noustessa glukosuriaa ja siihen 
liittyviä oireita ilmenee vasta hyvin korkeilla 
verensokeriarvoilla. Jos oireita ilmenee, ne 
ovat yleensä epäspesifisiä. Mikroangiopatia 
on harvinainen, ja yleisimmät komplikaatiot 
ilmaantuvat makroangiopatian seurauksena. 
70 %:lla diabeetikoista kuolinsyinä ovat 
sydän- ja verisuonisairaudet. Iäkkäillä myös 
neuropatia on yleinen diabeteksen kompli-
kaatio. Tyypin 2 diabeteksessa pelkkä veren-
sokerin hallinta ei paranna ennustetta, vaan 
hoito on kohdennettava kaikkiin valtimosai-
rauksien riskitekijöihin.

8.1.1 Näyttö iäkkäillä

Iäkkäiden diabetespotilaiden kuolevuus on 
selvästi suurempi kuin muun samanikäisen 
väestön. Tilanne on toinen, kun diabetes 
puhkeaa vasta vanhalla iällä. Systemoidussa 
katsauksessa yli 60–70-vuotiaana todetun 
tyypin 2 diabeteksen aiheuttama kuoleman-
vaara oli hieman suurempi kuin samanikäi-
sen väestön (vaarasuhde 1.4), mutta yli 70 
vuoden iässä todettu diabetes ei lisännyt 
kuolemanvaaraa. Ei ole tutkimusnäyttöä sii-
tä, että vanhuusiässä puhkeavan diabeteksen 
hoito ehkäisee sairauden pitkäaikaiskompli-
kaatioita. Ennuste riippuu ensisijassa diag-
noosihetkellä todetusta valtimosairaudesta ja 
sen hoidosta.

8.1.2 Metformiini

Metformiini vähentää maksan glukoosituo-
tantoa ja lisää insuliiniherkkyyttä tyypin 2 
diabeteksessa. Systemoidussa katsauksessa 
metformiini paransi verensokerikontrollia, 
alensi painoa ja diastolista verenpainetta, 
paransi lipiditasapainoa ja vähensi insuliinin 
liikaeritystä. Ylipainoisilla potilailla metfor-
miini vähensi diabeteksen komplikaatioita ja 
kuolleisuutta tehokkaammin kuin sulfonyy-
liurea tai insuliini. Pelätyimpänä haittavai-
kutuksena pidetään maitohappoasidoosia, 

mutta yli 200 tutkimuksen meta-analyysissä 
maitohappoasidoosin esiintyvyys oli 6,3 
tapausta/100 000 potilasvuotta kohden, eikä 
sen esiintyvyydessä ollut eroa metformiinia 
ja muita diabeteslääkkeitä saavien ryhmien 
välillä. Metformiinia tulee välttää munuais-
ten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden 
hoidossa (S-Krea > 150 mikromol/l). Metfor-
miinihoito keskeytetään ennen varjoaineku-
vauksia ja suuria leikkauksia sekä tilanteissa, 
joissa ilmenee kudoshypoksemiaa. 

8.1.3 Sulfonyyliureat

Sulfonyyliureat (glibenklamidi, glipitsidi, 
glimepiridi) alentavat verensokeria kiihdyt-
tämällä haiman insuliinin eritystä. Tämän 
ryhmän lääkkeet sopivat myös iäkkäille. Gli-
pitsidin puoliintumisaika on lyhyempi kuin 
glibenklamidin, minkä vuoksi pitkittyneen 
hypoglykemian vaara on pienempi. Glime-
piridin etuna on helppo kerran päivässä 
tapahtuva annostus. Sen puoliintumisaika on 
melko lyhyt eikä sillä ole aktiivisia metabo-
liitteja, minkä vuoksi kumuloitumis- ja hy-
poglykemiavaara on todennäköisesti pienem-
pi kuin glibenklamidilla. Sulfonyyliurean voi 
yhdistää metformiinihoitoon ja tarvittaessa 
myös insuliinihoitoon. Pitkäaikaiskäytössä 
sulfonyyliureoiden teho saattaa vähentyä. 
Kaikkien sulfonyyliureoiden käyttöön liittyy 
hypoglykemian vaara, mikä tulee huomioi-
da erityisesti iäkkäitä potilaita hoidettaessa. 
Muuten tämän ryhmän lääkkeet ovat hyvin 
siedettyjä. Hoidon vasta-aiheena on vaikea 
munuaisten tai maksan toiminnanhäiriö. 

8.1.4 Insuliiniherkistäjät

Glitatsonit (pioglitatsoni, rosiglitatsoni) pa-
rantavat insuliiniherkkyyttä erityisesti mak-
sassa. Glitatsonia voidaan käyttää yksinään 
ja yhdistettynä metformiiniin tai sulfonyyli-
ureaan. Pioglitatsonin on osoitettu hidasta-
van kaulavaltimoiden ateroskleroottisten 
intima media -muutosten progressiota glime-
piridiin verrattuna tyypin 2 diatebesta sairas-
tavilla potilailla, joiden keski-ikä oli 60 vuot-
ta. Systemoidussa katsauksessa pioglitatsoni 
ei ole kuitenkaan osoittautunut muita oraa-
lisia lääkkeitä tehokkaammaksi diabeteksen 
komplikaatioiden ehkäisyssä. Eroa ei todettu 
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myöskään haittavaikutusten ilmaantumisessa 
tai elämänlaadussa. Tuoreessa tutkimuk-
sessa, jossa potilaiden ikä oli 30–75 vuotta, 
rosiglitatsoni oli yksinään tehokkaampi kuin 
sulfonyyliurea ja metformiini, kun mittarina 
käytettiin valitulla hoitotasolla pysymistä. 
Meta-analyysissä rosiglitatsonihoito näytti 
lisäävän myös sydäninfarktin vaaraa ja kar-
diovaskulaarisista syistä johtuvaa kuoleman 
riskiä. Glitatsonin käytössä ilmenee hypogly-
kemiaa vähemmän kuin sulfonyyliureoiden 
käytössä. Glitatsonit aiheuttavat nestereten-
tiota, minkä vuoksi niiden käyttö on vasta-
aiheinen sydämen vajaatoiminnassa. Lisäksi 
on viitteitä siitä, että glitatsonit vähentävät 
iäkkäillä luuntiheyttä lisäten osteoporoottis-
ten murtumien vaaraa.

8.1.5 Insuliinihoito 

Tyypin 2 diabeteksessa oraalisen diabetes-
lääkkeen yhdistäminen insuliinihoitoon näyt-
tää hyödylliseltä. Systemoidussa katsauksessa 
kerran päivässä iltaisin annosteltavan NPH-
insuliinin ja oraalisen lääkkeen yhdistelmällä 
päästiin 2 tyypin diabeteksessa yhtä hyvään 
sokeritasapainoon kuin pelkällä insuliinilla 
kahdesti tai useamman kerran päivässä an-
nosteltuna. Hypoglykemian ilmaantumisessa 
ryhmien välillä ei todettu eroja. Glargiini-in-
suliinilla saavutetaan tasaisempi verensokerin 
lasku kuin perinteisillä perusinsuliineilla. Ei 

ole kuitenkaan selvää näyttöä siitä, että se 
johtaisi myös parempaan verensokerikontrol-
liin. Glargiini-insuliini aiheuttaa hypoglyke-
miaa harvemmin kuin muut insuliinit, minkä 
vuoksi se on hyvä vaihtoehto ainakin niille 
iäkkäille potilaille, joilla insuliinihoitoon 
liittyy hypoglykemiataipumusta. 

Hengitettävä insuliini on hyväksytty klii-
niseen käyttöön Euroopassa. Sitä käytetään 
ateriainsuliinina eikä se sovi perusinsuliiniksi. 
Hoitoon liittyy selvästi suurempi hypoglyke-
miavaara kuin oraalisilla lääkkeillä. Inhaloi-
tavan insuliinin turvallinen käyttö edellyttää 
potilaalta hyvää yhteistyötä ja spirometria-
seurantaa. Käyttökokemuksen puute, hy-
poglykemiavaara ja ongelmat inhalaatiotek-
niikassa rajoittavat hengitettävän insuliinin 
käyttöä iäkkäille.

8.1.6 Lääkehoidon toteutus
 
Iäkkään potilaan hoitotavoitteita asetetta-
essa huomioidaan potilaan toimintakyky, 
kognitiivinen tila ja muut sairaudet. Mikäli 
toimintakyky on säilynyt ja terveydentila 
on muutenkin hyvä ja ikä on < 80 vuotta, 
hoito toteutetaan samoin periaattein kuin 
nuoremmille pyrkien mahdollisimman 
hyvään sokeritasapainoon (taulukko 8.1). 
Kun toimintakyky on huono ja potilaalla on 
useita sairauksia, jotka vaikuttavat hänen 
eliniän odotteeseensa, tai kun potilas on yli 

 
Taulukko 8.1 Diabeteksen lääkehoito  

Hoitosuositus
   metformiini on ensisijainen lääke ylipainoisille
    sulfonyyliurea on ensisijainen lääke normaalipainoisille. Vältettävä, jos on 

hypoglykemiataipumusta
    metformiinin ja sulfonyyliurean yhdistelmä, jos hoitotavoitetta ei saavuteta 

monoterapialla
    NPH-insuliini yhdistettynä metformiiniin tai sulfonyyliureaan, jos oraalisella 

lääkkeellä ei saavuteta riittävän hyvää hoitotulosta

Vältettävä
   metformiinia munuaisten vajaatoiminnassa (S-Krea > 150 mikromol/l)
    glitatsonien ja insuliinin yhteiskäyttöä – muista alkoholin käyttöön liittyvät 

ongelmat
   kortikosteroidien käyttöä
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80-vuotias, hoidon tavoitteena on oireetto-
muus ja akuuttien komplikaatioiden ehkäisy 
(taulukko 8.2). Nämä tavoitteet saavutetaan 
huomattavasti korkeammalla verensokerita-
solla kuin pyrittäessä estämään diabeteksen 
pitkäaikaiskomplikaatioita. Diabeteksen op-
timaalinen hoito voi olla iäkkäälle potilaalle 
monestakin syystä liian vaativaa, jolloin hoi-
dossa joudutaan tekemään kompromisseja. 

Alle 80-vuotiaiden toimintakykyisten 
diabetespotilaiden hoidon kulmakiviä ovat 
riittävä liikunta, monipuolinen runsaskui-
tuinen ruokavalio ja laihduttaminen ainakin 
silloin, kun ylipaino on suuri. Ruokailutottu-
musten muuttaminen voi olla vaikeaa, ja sen 
tiellä voi olla monenlaisia käytännön esteitä. 
Iäkkäät eivät välttämättä pysty lisäämään 
liikuntaa niin, että sillä olisi merkittävää vai-
kutusta sokeritasapainoon. Liikunta kuiten-
kin ylläpitää vireyttä ja toimintakykyä. 

Myös iäkkäiden diabeteksen hoidossa 
valtimosairauksien muiden riskitekijöiden 
hallinta on yhtä tärkeää kuin hyperglykemi-
an hoito. Oireettomallakin diabetespotilaalla 
on suuri sydän- ja verisuonisairauksien vaara, 
jolloin kohonneen verenpaineen ja dyslipi-
demian lääkehoito on tärkeää. Hoito toteu-

tetaan samoin periaattein kuin jo todetussa 
valtimosairaudessa.  

Metformiini on ensisijainen lääke ylipai-
noisille iäkkäille potilaille. Hoidossa pyri-
tään asteittain riittävän suureen annokseen 
2–3 g/vrk. Jos metformiinilla ei saavuteta 
riittävän hyvää tulosta, hoitoon liitetään 
sulfonyyliurea. Normaalipainoisen potilaan 
ensisijainen lääke on sulfonyyliurea. Hypo-
glykemiavaaran vuoksi hoito aloitetaan 
pienellä annoksella ja annosta suurennetaan 
vähitellen sokeritasapainoa seuraten. Kaikki 
sulfonyyliurearyhmän lääkkeet sopivat myös 
iäkkäille. Glimepiridin etuna on kerran päi-
vässä -annostus ja pienempi hypoglykemia-
vaara kuin muilla sulfonyyliureoilla. Myös 
normaalipainoiselle potilaalle sulfonyyliure-
aan voidaan yhdistää metformiini. Kokemuk-
set insuliiniherkkyyttä lisäävien glitatsonien 
käytöstä iäkkäillä ovat vielä vähäiset, mutta 
niiden käyttöä voidaan harkita niiden ylipai-
noisten potilaiden hoitoon, joille metformiini 
ei sovi. 

 Jos oraalisilla lääkkeillä ei saavuteta 
riittävää hoitotulosta, harkitaan insuliini-
hoidon aloittamista. Se on tarpeen erityisesti 
silloin, kun ilmenee jatkuvaa glukosuriaa ja 

Taulukko 8.2 Lääkevalinta hoitolinjauksen mukaan diabeteksen hoidossa
  
 Painopiste aktiivisessa hoidossa Painopiste oireita lievittävässsä 
  hoidossa 

Hoidon  Akuuttien ja pitkäaikaisten Oireettomuus
tavoite komplikaatioiden ehkäisy Akuuttien komplikaatioiden ehkäisy
 Oireettomuus 

Hoito Metformiini ylipainoisille Metformiini ylipainoisille
 Sulfonyyliurea normaalipainoisille Sulfonyyliurea normaalipainoisille
 Metformiinin ja sulfonyyliurean  Metformiinin ja sulfonyyliurean
 yhdistelmä yhdistelmä
 Insuliini yksin tai yhdistettynä Insuliini yksin tai yhdistettynä
 metformiiniin tai sulfonyyliureaan metformiiniin tai sulfonyyliureaan
 Statiini
 ASA
 ACE:n estäjä/ATR-salpaaja, jos 
 nefropatia tai hypertonia

Huomioitava Hypoglykemiavaara Hypoglykemiavaara
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Flukonatsoli ja sulfa-trimetopriimi suuren-
tavat sulfonyyliureoiden pitoisuutta plas-
massa altistaen hypoglykemialle. 

Rosiglitatsoni ja pioglitatsoni voivat 
aiheuttaa nesteretentiota ja siten pahentaa 
sydämen vajaatoimintaa. Samanaikainen 
käyttö tulehduskipulääkkeiden kanssa voi 
pahentaa nesteretentiotaipumusta.

Glitatsonien yhteiskäyttö insuliinin kanssa 
lisää sydämen vajaatoimintavaaraa.   

potilas laihtuu. Insuliinihoidossakin tiukois-
ta hoitotavoitteista voidaan tinkiä hoidon 
turvallisuuden ja toteutusmahdollisuuksien 
niin vaatiessa. Insuliinihoidon valinta riippuu 
paljolti siitä, miten hoito voidaan toteuttaa 
käytännössä. Illalla annettava NPH-insuliini 
yhdistettynä metformiiniin sopii ylipainoi-
selle vanhuspotilaalle, mikäli potilas pis-
tää insuliinin itse tai iltainjektio pystytään 
järjestämään muilla tavoin. Mikäli potilas 
ei pysty pistämään insuliiniaan ja tarvitaan 
kotisairaanhoidon apua, pyritään yhteen 
aamulla annettavaan NPH-insuliiniannok-
seen. Jos NPH-insuliinihoidon aikana ilme-
nee hypoglykemiaa, glargiini-insuliini voi olla 
hyvä vaihtoehto pidemmän ja tasaisemman 
vaikutusaikansa vuoksi. Jos potilas on hyvin 
yhteistyökykyinen ja kognitio on normaali, 
monipistoshoito onnistuu yleensä korkeaan 
ikään asti. Kaikessa lääkehoidossa hypogly-
kemian välttäminen on tärkeää.
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9 Ahtauttavat keuhkosairaudet

9.1 Keuhkoahtaumatauti

Yli 95 % keuhkoahtaumatautia sairastavista 
tupakoi tai on tupakoinut. Sairaus kehit-
tyy lähes puolelle tupakoivista henkilöistä. 
Tupakoinnin lopettaminen hidastaa taudin 
etenemistä, mutta ei palauta menetettyä 
keuhkofunktiota. 

9.1.1 Näyttö iäkkäillä

Erityisesti vanhoilla potilailla tehtyjä tut-
kimuksia ei juuri ole. Meta-analyyseissä 
sekä inhaloitavista beeta-2-agonisteista että 
antikolinergeistä on osoitettu olevan hyötyä 
keuhkoahtaumataudissa, joskin yksittäisten 
tutkimusten tuloksissa on ollut huomattavaa 
vaihtelua ja hyöty on ollut useasti vaatima-
ton. Lisäksi on näyttöä siitä, että lääkehoi-
dolla voidaan lievittää oireita ja parantaa 
potilaan elämänlaatua. Tupakoinnin lopet-
taminen hidastaa taudin etenemistä myös 
iäkkäillä henkilöillä. 

9.1.2 Hengitettävät antikolinergit

Inhaloitavat antikolinergit (ipratropiumi ja 
tiotropiumi) parantavat hengitysfunktio-
arvoja stabiilissa keuhkoahtaumataudissa, 
vähentävät taudin pahenemisvaiheita ja 
pienentävät keuhkoahtaumatautiin liittyvää 
kuolleisuutta. Jatkuvassa käytössä antiko-
linergit ovat tehokkaampia kuin beeta-2-
agonistit. Pitkävaikutteinen tiotropiumi on 
osoittautunut inhaloitavista antikolinergeis-
tä tehokkaimmaksi ja se myös voimistaa 
inhalaatiosteroidin vaikutusta. Inhaloitava 
antikolinergi on ensisijainen avaava lääke 
keuhkoahtaumataudissa.

9.1.3 Beeta-2-agonistit

Lyhytvaikutteisen beeta-2-agonistin (sal-
butamoli, terbutaliini tai fenoteroli) on 
osoitettu parantavan keuhkofunktioarvoja 
ja vähentävän subjektiivista ahdistusta. Se 
sopii tilapäiskäyttöön esimerkiksi akuutin 
pahenemisvaiheen aikana. Pitkävaikutteiset 
beeta-2-agonistit (formoteroli tai salmeteroli) 
paransivat yhden meta-analyysin mukaan 

keuhkofunktiota, joskin niukasti, vähensi-
vät taudin pahenemisjaksoja ja kohensivat 
elämänlaatua. Tuoreemmassa meta-analyy-
sissä pitkävaikutteiset beeta-2-agonistit eivät 
vähentäneet sairauden pahenemisvaiheita ja 
mikä merkittävää, keuhkoperäinen kuole-
manvaara kaksinkertaistui. Näyttää siis siltä, 
että beeta-2-agonistit helpottavat välittömiä 
oireita, mutta niillä ei ole edullista vaikutusta 
sairauden kulkuun päinvastoin kuin antiko-
linergeillä. Niinpä on esitetty vahvaa epäilyä 
pitkävaikutteisen beeta-2-agonistin käytön 
hyödystä keuhkoahtaumataudissa. 

9.1.4 Teofylliini

Teofylliinin terapeuttinen leveys on pieni, ja 
se on toksinen yliannoksena. Haittavaikutuk-
sia voi ilmaantua jo terapeuttisilla annoksilla. 
Koska vanhukset käyttävät monia lääkkeitä, 
teofylliini ei sovi iäkkäiden lääkehoitoon 
interaktiovaaran takia.

9.1.5 Kortikosteroidit

Hengitettävä steroidi voi lievittää keuh-
koahtaumataudin oireita ja parantaa elä-
mänlaatua. Yhdistettynä pitkävaikutteiseen 
beeta-2-agonistiin inhalaatiosteroidi lievittää 
oireita, parantaa elämänlaatua ja vähentää 
pahenemisvaiheita tehokkaammin kuin lume 
tai kumpikaan lääke erikseen. Oraalinen 
7–14 vrk:n kortikosteroidihoito (prednisolo-
ni 30–40 mg/vrk) voi olla aiheellinen pahene-
misvaiheen aikana. 

9.1.6 Mikrobilääkkeet

Vaikka ehkäisevän antibioottihoidon on 
osoitettu vähentäneen pahenemisvaiheen 
sairauspäiviä, haittojen ja mikrobiresistens-
siongelman vuoksi hoitoa ei suositella kuin 
poikkeustapauksissa. Sen sijaan pahenemis-
vaiheen aikana antibioottihoito (doksisyklii-
ni, amoksisilliini, amoksisilliini + klavulaani-
happo, sulfa-trimetopriimi, makrolidi, 1. tai 
2. polven kefalosporiini tai kinololi) on tar-
peellinen, jos potilaalla on kaksi seuraavista 
oireista: pahentunut hengenahdistus, lisään-
tynyt yskösmäärä ja purulentit yskökset.
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9.1.7  Lääkehoidon toteutus

Iäkkäiden keuhkoahtaumapotilaiden hoito 
noudattaa pääosin Käypä hoito -suosituksia.
Oireetonta keuhkoahtaumatautia ei hoideta 
lääkkeillä. Mikäli oireita on vain ajoittain, 
hoidoksi riittää tarvittaessa otettava lyhyt-
vaikutteinen beeta-2-agonisti (salbutamoli, 
fenoteroli tai terbutaliini) (taulukot 9.1 ja 
9.2). Jos oireisto on jatkuvaa, liitetään hoi-
toon hengitettävä antikolinergi (ipratropiumi 
tai tiotropiumi). Jos jatkuvan oireilun lisäksi 
ilmenee pahenemisvaiheita, jolloin FEV1 on 
yleensä alle 50 % odotusarvosta, hoitoon lii-
tetään hengitettävä steroidi. Jauheannostelijat 
ovat helppokäyttöisyytensä vuoksi suositelta-
via. Hengitystekniikan opetukseen tulee uh-
rata riittävästi aikaa. Tarvittaessa käytetään 
inhalaatiokammiota. Mukolyyttiä käytetään 
vain tilapäisesti. Pahenemisvaiheessa anne-
taan tarvittaessa happea nasaalikatetrilla tai 
maskilla (< 28 % venturimaski), ja vaikeissa 
tilanteissa positiivinen painehengitys on teho-
kasta. On kuitenkin muistettava hengitysla-
man vaara happihoitoa käytettäessä. Inhaloi-

tavaa lyhytvaikutteista beeta-2-agonistia tai 
antikolinergiä tai niiden yhdistelmää voidaan 
annostella spiralaitteella. Hoitoon voidaan 
yhdistää myös suonensisäinen tai oraali-
nen glukokortikoidi. Ei ole varmaa näyttöä 
rutiininomaisen antibioottihoidon hyödystä 
pahenemisvaiheen aikana. Jos yskösten mää-
rä lisääntyy selvästi ja yskökset ovat puru-
lentteja, aloitetaan 10 vuorokauden pituinen 
antibioottihoito. 

  
Taulukko 9.1 Keuhkoahtaumataudin (COPD) lääkehoito
 
Tarvittaessa otettava lääkitys 
   lyhytvaikutteinen inhaloitava antikolinergi (ipratropiini)  
   lyhytvaikutteinen inhaloitava beeta-2-agonisti (salbutamoli, terbutaliini tai 

        fenoteroli)  

Ylläpitolääkitys 
   pitkävaikutteinen inhaloitava antikolinergi (tiotropiumi) 
    pitkävaikutteinen inhaloitava beeta-2-agonisti (formoteroli tai salmeteroli) 

        yhdistettynä tiotropiumiin 
   inhaloitava steroidi  

Vältettävä 
   teofylliiniä – epävarma vaikutus, runsaasti haittavaikutuksia ja 

        interaktioita, terapeuttinen leveys pieni 
    jatkuvaa hoitoa lyhytvaikutteisella beeta-2-agonistilla 
    beeta-2-agonistia ilman antikolinergiä 
    natriumkromoglikaattia tai leukotrieeninestäjää – tehoa ei ole osoitettu COPD:n 

hoidossa   
    inhaloitavan antikolinergin, beeta-2-agonistin ja steroidin tai oraalisen steroidin 

käyttöä ilman havaittavaa vaikutusta 
   epäselektiivistä beetasalpaajaa, koskee myös silmätippoja

Monet lääkkeet, mm. fluorokinolit, fluvok-
samiini ja propranololi suurentavat 
teofylliinin pitoisuutta plasmassa lisäten 
yliannosvaaraa.
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9.2 Astma

Astman varhainen havaitseminen on myös 
iäkkäillä tärkeä, koska riittävän varhain 
aloitettu hoito saattaa ehkäistä keuhkojen 
toiminnan pysyvää huononemista. Iäkkäillä 
astmapotilailla allergeenialtistuksen merkitys 
on vähäinen, eikä ympäristön saneerauksesta 
tai ravintomuutoksista ole osoitettu olleen 
hyötyä. Tupakointi tulee lopettaa. Ruokator-
ven refluksitaudissa astmaoireet ovat ylei-
sempiä iäkkäillä kuin väestössä keskimäärin, 
mutta refluksitaudin tehokkaankaan hoidon 
ei ole kuitenkaan osoitettu lievittäneen oirei-
ta. 

9.2.1 Näyttö iäkkäillä

Erityisesti iäkkäisiin potilasryhmiin kohdis-
tettuja tutkimuksia ei ole. Meta-analyysien 
mukaan sekä inhaloitavat kortikosteroidit 
että beeta-2-agonistit ovat tehokkaita sekä 
lasten että aikuisten astman hoidossa. 

 
Taulukko 9.2 Lääkevalinta hoitolinjauksen mukaan keuhkoahtauma-
taudin hoidossa  

 Painopiste aktiivisessa Painopiste vointia helpottavassa 
 hoidossa hoidossa 

Hoidon tavoite Lievittää oireita Lievittää oireita
 Parantaa suorituskykyä
 Parantaa ennustetta

Tarvittaessa  Lyhytvaikutteinen inhaloitava Lyhytvaikutteinen inhaloitava
otettava lääkehoito antikolinergi antikolinergi
 Lyhytvaikutteinen inhaloitava Lyhytvaikutteinen inhaloitava
 beeta-2-agonisti beeta-2-agonisti
   
Ylläpitolääkitys Pitkävaikutteinen inhaloitava Pitkävaikutteinen 
 antikolinergi  inhaloitava antikolinergi
 Inhaloitava steroidi yhdistettynä 
 pitkävaikutteiseen avaavaan 
 lääkkeeseen
 Pitkävaikutteinen inhaloitava
 beeta-2-agonisti yhdistettynä
 tiotropiumiin
  
Huomioitava Inhalointitekniikan opetus Inhalointi onnistuu harvoin  
 ja tarkistus riittävän tehokkaasti

9.2.2 Kortikosteroidit

Näyttö hengitettävän kortikosteroidin 
(beklometasoni, budesonidi tai flutikaso ni)  
hyödystä astman hoidossa on vahva. Meta-
analyysin mukaan beklometasoni parantaa 
hengitysfunktiota, vähentää beeta-2-agonistin 
ja oraalisen kortikosteroidin tarvetta sekä 
subjektiivisia oireita. Paikallisoireet, kuten 
äänen käheys ja suun sekä nielun sieni-infek-
tiot, ovat melko yleisiä hengitettävää ste-
roidia käytettäessä. Beklometasonin yli 800 
mikrogramman tai flutikasonin yli 400 mik-
rogramman vuorokausiannoksen ylittävien 
annosten hyödystä ei ole juurikaan näyttöä 
lievän tai keskivaikean astman hoidossa. 

Inhaloitava kortikosteroidi on ensisijainen 
lääke astmassa myös iäkkäille, ja riittävän 
varhain aloitettu hoito voi vähentää keuhko-
jen toiminnan huononemista, joskaan tästä 
ei ole riittävää näyttöä iäkkäiden potilaiden 
kohdalla. Suurilla inhaloitavilla kortikoste-
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roidiannoksilla voi olla systeemisiä vaiku-
tuksia. Astman pahenemisvaiheessa voidaan 
tarvita laskimonsisäistä tai oraalista korti-
kosteroidihoitoa (prednisoloni 30–40 mg/vrk 
7–14 vrk). 

9.2.3 Beeta-2-agonistit

Kahden meta-analyysin mukaan inhaloita-
van pitkävaikutteisen beeta-2-agonistin ja 
inhaloitavan kortikosteroidin yhteiskäyttö 
hyödytti vain niitä potilaita, joiden astmaoi-
reisto ei ollut hallittavissa pelkällä inhaloi-
tavalla kortikosteroidilla. Hyötyä ei saatu, 
kun beeta-2-agonistia käytettiin rutiinisti heti 
kortikosteroidihoitoa aloitettaessa. Pitkävai-
kutteinen beeta-2-agonisti (formoteroli tai 
salmeteroli) aloitetaan siis vasta kun oireet 
eivät ole hallittavissa pelkällä inhaloitavalla 
kortikosteroidilla. Lyhytvaikutteisia bee-
ta-2-agonisteja (salbutamoli, terbutaliini 
tai fenoteroli) käytetään oireenmukaisesti. 
Beeta-2-agonisteille voi kehittyä toleranssia 
ja liittyä astmaoireiden pahenemista. Vakavat 
haittavaikutukset ovat harvinaisia. 

9.2.4 Hengitettävät antikolinergit

Riittävää näyttöä inhaloitavan antikolinergin 
hyödystä astman hoidossa ei ole. Hyötyä ei 
ole osoitettu myöskään verrattaessa inha-
loitavan antikolinergin ja lyhytvaikutteisen 
beeta-2-agonistin yhdistelmähoidon tehoa 
pelkän lyhytvaikutteisen beeta-2-agonisti-
hoidon tehoon. Inhaloitava antikolinergi ei 
kuulu astman rutiinihoitoon. Sitä voidaan 
kuitenkin kokeilla tietyissä tilanteissa, eten-
kin silloin, jos rajanvetoa on vaikea tehdä 
keuhkoahtaumataudin ja astman välillä.

9.2.5 Teofylliini

Teofylliinin terapeuttinen leveys on pieni ja 
lääke on toksinen yliannoksina. Haittavaiku-
tuksia voi ilmaantua jo terapeuttisilla annok-
silla. Sen vuoksi teofylliini ei sovi iäkkäiden 
pitkäaikaislääkitykseen. Pieninä annoksina 
teofylliini voi olla hyödyllinen.  

9.2.6 Leukotrieenireseptorin salpaajat

Leukotrieeninestäjää (montelukasti tai 
tsafirlukasti) voi käyttää lisähoitona silloin, 
kun inhaloitavalla kortikosteroidilla ja bee-
ta-2-agonistilla ei saavuteta riittävää hoito-
tasapainoa. Inhaloitava kortikosteroidi on 
yksinään tehokkaampi kuin leukotrieenin-
estäjä. Pitkävaikutteiset beeta-2-agonistit 
ovat lisälääkityksenä tehokkaampia kuin 
leukotrieeninestäjät silloin, kun oireita ei 
ole saada hallintaan pelkällä inhaloitavalla 
kortikosteroidilla. Lääketabletti on helpompi 
antaa potilaalle, joka ei opi inhalointia.

9.2.7 Lääkehoidon toteutus

Iäkkäiden astmapotilaiden hoito noudattaa 
pääosin Käypä hoito -suosituksia.

Astman hoidon ensisijaisena tavoitteena 
on vähentää keuhkoputkien limakalvotu-
lehdusta hengitettävällä kortikosteroidilla. 
Keuhkoputkien ahtautumisoireita lievitetään 
tarvittaessa hengitettävällä lyhytvaikutteisella 
beeta-2-agonistilla (taulukot 9.3 ja 9.4). Lie-
vien ja ajoittaisten oireiden hoidoksi riittää 
pelkkä tarvittaessa otettava lyhytvaikutteinen 
beeta-2-agonisti. Jos oireita ilmenee jatku-
vasti, aloitetaan suuriannoksinen inhaloitava 
kortikosteroidihoito ja oireiden lievittyessä 
etsitään ylläpitoannos, jolla potilas pysyy 
mahdollisimman vähäoireisena. Lyhytvaikut-
teista inhaloitavaa beeta-2-agonistia otetaan 
tarvittaessa. Jos oireita em. lääkityksellä ei 
saada hallintaan, hoitoon liitetään jatkuvas-
ti käytettävä inhaloitava pitkävaikutteinen 
beeta-2-agonisti ja tarvittaessa suurennetaan 
inhaloitavan kortikosteroidin annosta. Mikä-
li jatkuvaa oireilua edelleen ilmenee, voidaan 
lisälääkkeenä kokeilla leukotrieeninestäjää. 

Astman pahenemisvaiheiden hoitona 
oraalinen kortikosteroidi on usein tar-
peellinen. Teofylliinin käyttöä vältetään, 
ja mukolyyttiä käytetään vain tilapäisesti. 
Hengitystekniikan opetukseen tulee uhrata 
riittävästi aikaa. Jos potilas ei opi inhalointia 
tai hoitoon sitoutuminen on muuten heikkoa, 
potilas voi käyttää apuna babyhaler-sumu-
tuskammiota suuremmalla maskilla. 
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Taulukko 9.3 Astman lääkehoito   

Jatkuva lääkitys 
   ensisijaisena lääkkeenä inhaloitava kortikosteroidi 
    lääkitykseen lisätään pitkävaikutteinen inhaloitava beeta-2-agonisti, jos pelkkä 

inhaloitava kortikosteroidi ei riitä  
    lisälääkkeenä leukotrieeninestäjä, jos em. hoito ei ole riittävän tehokasta 
   lisälääkkeenä inhaloitava antikolinergi, jos potilaalla epäily COPD:in suuntaan
   kortikosteroiditablettikuuri pahenemisvaiheen hoitona 

Tarvittaessa otettava lääkitys 
   lyhytvaikutteinen beeta-2-agonisti 

Vältettävä 
    oraalista teofylliiniä 
   jatkuvaa hoitoa lyhytvaikutteisella beeta-2-agonistilla 
   beeta-2-agonistia ilman inhaloitavaa kortikosteroidia 
    epäselektiivistä beetasalpaajaa (koskee myös silmätippoja)
   tulehduskipulääkkeitä niille herkille potilaille

Taulukko 9.4 Lääkevalinta hoitolinjauksen mukaan astman hoidossa  

 Painopiste aktiivisessa hoidossa Painopiste palliatiivisessa   
  hoidossa
 
Hoidon tavoite Lievittää oireita Lievittää oireita
 Parantaa suorituskykyä

Tarvittaessa otettava Lyhytvaikutteinen inhaloitava Lyhytvaikutteinen inhaloitava
lääkehoito beeta-2-agonisti beeta-2-agonisti 

Ylläpitolääkitys Ensisijaisesti inhaloitava Ensisijaisesti inhaloitava 
 kortikosteroidi kortikosteroidi
   
 Pitkävaikutteinen inhaloitava Pitkävaikutteinen inhaloitava 
 beeta-2-agonisti yhdistettynä beeta-2-agonisti
 steroidiin yhdistettynä steroidiin 

Huomioitava Inhalointitekniikan opetus  Jos kooperaatio huono, inha-
 ja tarkistus lointia avustetaan babyhalerilla
  (suurempi maski) 

Tulehduskipulääkkeet voivat aiheuttaa äkillisen ja vakavan astmaoireiston pahenemisen 
henkilöille, jotka ovat herkkiä näille lääkkeille. Epäselektiiviset beetasalpaajat, kodeiini ja 
morfiini voivat myös pahentaa oireita. 
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Taulukko 10.1 Keuhkokuumeen lääkehoito
     
 Keuhkokuumeen hoito 

 avohoidossa 

Hoitoaika 10–14 vrk 
  
  

Ensisijainen Amoksisilliini 500–750 mg x 3 po. 
hoito V-penisilliini 1 milj. yksikköä x 4,   

 jos epäily pneumokokki-infektiosta 
 Doksisykliini 150 mg x 1 po. 

  
 Kefaleksiini 500–750 mg x 3 po. 

  

Erityis- Ym. hoito ja makrolidi, kun epäilee 
tapaukset mykoplasmaa tai klamydiaa. 

 Levofloksasiini tai moksifloksasiini,  
 jos epätyypillinen taudinaiheuttaja. 

10 Keuhkokuume

Pneumokokkibakteeri on myös iäkkäillä 
henkilöillä yleisin avohoidossa syntyneen 
keuhkokuumeen aiheuttaja. Pneumokok-
kia harvinaisempia taudin aiheuttajia ovat 
Mycoplasma pneumoniae, keuhkoklamydia, 
Haemofilus influenzae -bakteeri ja gram-
negatiiviset sauvabakteerit. Diagnosoitua 
keuhkokuumetta hoidetaan aina bakteeri-
tautina, vaikka toisinaan aiheuttaja on virus. 
Mikrobilääke valitaan niin, että se tehoaa 
aina pneumokokkiin. Jos keuhkokuume ei 
parane, myös tuberkuloosin ja keuhkosyövän 
mahdollisuus tulee ottaa huomioon.

Tutkimustulokset keuhkokuumeen ehkäi-
systä pneumokokki- ja influenssarokotteilla 
eivät kiistatta puolla iäkkäiden henkilöiden 
laajamittaista rokottamista, joskin pneumo-
kokkirokotteen on osoitettu  ehkäisevän 
taudin vaikeimpia muotoja. Riskiryhmien 
rokottaminen influessarokotteella on hyödyl-
listä. 

10.1 Keuhkokuumeen hoito avohoidossa

Avohoidossa iäkkään potilaan keuhkokuu-
meen ensisijaislääkkeenä voidaan käyttää 
edelleen V-penisilliiniä (fenoksimetyylipeni-
silliini), jos taudinkuvan perusteella aiheut-
tajaksi epäillään pneumokokkia (taulukko 
10.1). Muutoin ensisijaiseksi antibiootiksi 
suositellaan laajakirjoisempaa amoksisilliinia 
tai amoksisilliinin ja klavulaanihapon yhdis-
telmää suun kautta annoksella 500–750 mg 
x 3.  Mykoplasmaa tai klamydiaa epäiltäessä 
lääkitykseen liitetään makrolidi (roksitro-
mysiini, klaritromysiini tai atsitromysiini) 
tai doksisykliini, joka sopii myös ainoaksi 
lääkkeeksi hitaasti alkaneen lievän taudin 
hoidossa. Uudemmat fluorokinolonit (le-
vofloksasiini ja moksifloksasiini) tehoavat 
pneumokokin lisäksi myös epätavallisiin 
taudinaiheuttajiin. Niitä voidaan käyttää en-
silinjan lääkkeinä myös avohoidossa silloin, 
kun epäillään atyyppistä etiologiaa tai silloin, 
kun on tärkeä varmistaa hoidon onnistumi-
nen. Vanhemmilla kinoloneilla ei ole riittä-
vää tehoa pneumokokki-infektion hoidossa. 
Jännehaittojen mahdollisuus tulee muistaa 
kuitenkin fluorokinolonia käytettäessä.

10.2 Keuhkokuumeen hoito sairaalassa

Keuhkokuumetta hoidetaan sairaalassa joko 
sen vuoksi, että tauti on heikentänyt iäkkään 
potilaan yleistilaa tai sen vuoksi, että keuh-
kokuume on puhjennut sairaalassa. Kummas-
sakin tapauksessa tarvitaan laajakirjoisempaa 
antibioottihoitoa kuin kotihoidossa. Ensi-
sijaiseksi lääkkeeksi valitaan toisen polven 
kefalosporiini, kefuroksiimi 750–1500 mg  x 
3–4 laskimonsisäisesti. Lääke kattaa pneu-
mokokin lisäksi myös Hemophilus influen-
zaen, Stafylococcus aureuksen sekä useita 
gram-negatiivisia bakteereita. Makrolidin 
tai doksisykliinin voi liittää hoitoon, mikäli 
epäilee epätavallista taudin aiheuttajaa. Uu-
dempia oraalisia fluorokinoloneja (levoflok-
sasiini tai moksifloksasiini) voidaan käyttää 
monoterapiana. 

Antibioottihoitoa jatketaan, kunnes poti-
las on ollut kolme vuorokautta kuumeeton 
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ja CRP-arvo on laskenut. Vaikeassa keuhko-
kuumeessa sekä mykoplasman ja klamydian 
aiheuttamassa taudissa antibioottihoitoa 
jatketaan vähintään kahden viikon ajan.

10.3 Aspiraatiokeuhkokuume

Avohoidossa syntyneen aspiraatiokeuh-
kokuume hoidetaan G-penisilliinillä, 1–2 
miljoonaa yksikköä x 4 suoneen tai klinda-
mysiinillä suun kautta 300–600 mg x 3–4. 
Sairaalassa aspiraatiokeuhkokuumeessa an-
tibioottihoito on laajakirjoisempi ja ensisijai-
sina hoitoina ovat joko G-penisilliini 2 milj. 
yks. x 4–6 iv. yhdistettynä aminoglykosidiin 
tai 2.–3. polven kefalosporiini yhdistettynä 
metronidatsoliin 500 mg x 3.

Keuhkokuumeen hoito Aspiraatiokeuhkokuumeen
sairaalassa hoito

Kunnes kuumeeton 3 vrk ja  Kunnes kuumeeton 3 vrk ja
CRP normaalistunut CRP normaalistunut
Yleensä 10–14 vrk Yleensä ≥14vrk

 Kefuroksiimi 750–1500 mg x 3 iv. Avohoidossa alkanut: G-penisilliini
 Keftriaksoni 1–2 g x 1 iv.  1–2 milj. yks. x 4 iv. tai
 Levofloksasiini tai moksifloksasiini po. klindamysiini 300–600 mg x 3–4 po.

 Sairaalassa alkanut: G-penisilliini
 2 milj. yks. x 4–6 iv. +
 aminoglykosidi tai 2.–3. polven   
 kefalosporiini + metronidatsoli

e 2–3. polven kefalosporiini + makrolidi 
tai doksisykliini, jos epätyypillinen 

  taudinaiheuttaja.
. 
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Taulukko 11.1 Virtsatietulehduksen hoito   

 Naisten kystiitti 

Diagnostiikka Yksittäisissä infektioissa oireisto,  
 joka voi olla epätyypillinen 

  

Hoitoaika 3–7 vrk 

Ensisijainen Trimetropriimi 160 mg x 2 
hoito Nitrofurantoiini 75 mg x 2 

 Pivmesillinaami 400 mg x 2 
 Fluorokinoloni (kerta-annos) 

 
Toissijainen Kefaleksiini 750 mg x 2 
hoito  

11 Virtsatietulehdus

Virtsan bakteeriviljelyssä todettu sekafloora 
viittaa näytteen kontaminoitumiseen. Diag-
noosia vaikeuttaa, että virtsatieinfektion 
oireet ovat iäkkäillä usein epätyypillisiä. Ny-
kysuosituksen mukaan lääkehoito voidaan 
aloittaa myös iäkkäillä naisilla ilman virtsa-
näytettä silloin, kun virtsatieinfektion oireet 
ovat tyypillisiä. Miesten virtsatieinfektioissa 
sekä toistuvissa ja kuumeisissa virtsatieinfek-
tioissa virtsan bakteeriviljely ja liuskakokeet 
otetaan ennen hoidon aloittamista. 

Iäkkäiden potilaiden hoito noudattaa 
virtsatieinfektioiden Käypä hoito -suositusta 
vuodelta 2006.

11.1 Naisen virtsatietulehduksen hoito

Iäkkään naisen yksittäistä virtsatietulehdusta 
hoidetaan samoin kuin nuorempien. Lääke-
hoito voidaan aloittaa oireiden perusteella 
ilman virtsanäytettä. Kolmen – viiden päivän 
hoito on useimmilla lääkkeillä yhtä tehokas 
kuin pidempi hoito. Ensisijaisina lääkkeinä 
voidaan käyttää trimetopriimiä, nitrofuran-
toiinia tai pivmesillinaamia (taulukko 11.1) 
Myös fluorokinololonin kerta-annosta voi 
käyttää kystiitin ensilinjan hoitona. 

Toistuvissa virtsatietulehduksissa mikro-
bilääkeresistenssi on yleistä ja myös epäta-
vallisia taudinaiheuttajia tavataan useammin. 
Lääkkeen valinnan tulee perustua virtsan 
bakteeriviljelylöydökseen. Jos bakteerivil-
jelyä ei ole käytettävissä, kannattaa ottaa 
huomioon aikaisempien infektioiden mik-
robilääkeherkkyys. Toistuvissa infektioissa 
fluorokinolonin ja 1. polven kefalosporiinin 
(kefaleksiini tai kefadroksiili) käyttö voi olla 
tarpeen ja hoidon kesto voi olla pidempi kuin 
harvoin ilmenevissä virtsatieinfektioissa. 

11.2 Miehen virtsatietulehduksen hoito

Miehen virtsatieinfektio hoidetaan kom-
plisoituneen infektion tapaan, koska infek-
tio on usein myös eturauhasessa. Iäkkään 
miehen virtsatietulehdus liittyy lähes aina 
eturauhasen liikakasvuun, jolloin lääkkeen 
tulee tunkeutua myös eturauhaskudokseen. 
Ensimmäistä komplisoitumatonta virtsatie-
tulehdusta potilaalla, jolla ei epäillä virtsa-

teiden ahtaumaa tai prostatiittia, voidaan 
hoitaa kuten naisen kystiittiä. Muissa tapa-
uksissa ensisijaisena lääkkeenä käytetään 
fluorokinolonia. Lääkehoidon keston tulee 
olla vähintään 7 vuorokautta ja kuumeisissa 
infektioissa vähintään 10 vuorokautta. Tois-
tuvissa tulehduksissa syynä voi olla krooni-
nen bakteeriperäinen eturauhasen tulehdus, 
mikä voi olla muuten varsin vähäoireinen. 
Tällöin voidaan tarvita pitkää, jopa kuukau-
sien mittaista mikrobilääkehoitoa. Jatkoselvi-
tykset ovat tarpeen toistuvissa ja kuumeisissa 
virtsatieinfektioissa. 

11.3 Pyelonefriitin hoito

Pyelonefriitti huonontaa usein iäkkään 
potilaan yleistilaa niin, että sairaalahoito on 
tarpeen. Mikrobilääkevalinta on kefuroksiimi 
laskimonsisäisesti tai oraalinen fluoroki-
noloni. 3. polven kefalosporiinia käytetään 
vain poikkeustapauksissa. Kefuroksiimin 
jatkohoitona kuumeen laskettua on oraalinen 
kefalosporiini tai fluorokinoloni siten, että 
kokonaishoidoaika on 10–14 vrk. Hoitoon 
huonosti reagoivassa pyelonefriitissä virtsa-
teiden ultraäänitutkimus on aiheellinen, sillä 
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iäkkäillä komplikaatiot, kuten munuais-
abskessi, ovat mahdollisia. 

11.4 Laitosperäisen virtsatieinfektion hoito

Sairaalaperäiset alavirtsatieinfektiot johtavat 
herkemmin bakteremiaan ja kuolemaan kuin 
avohoidossa syntyneet tulehdukset. Niiden 
hoito perustuu mikrobin herkkyyden määrit-
tämiseen. Ensisijaisia lääkkeitä ovat 1. ja 2. 
polven kefalosporiinit sekä fluorokinolonit. 
Vertailevia tutkimuksia lääkkeiden tehosta 
on niukalti. Herkkyysmäärityksen niin osoit-
taessa sairaalainfektio voidaan hoitaa samoil-
la mikrobilääkkeillä kuin komplisoitumaton 
virtsatieinfektio. 

11.5 Virtsakatetrihoitoon liittyvän virtsa-
tieinfektion hoito

Virtsakatetrihoitoon liittyy väistämättä bak-
teerivirtsaisuutta, jota ei hoideta, jos infektio-
oireita ei ole. Ehkäisevää mikrobilääkitystä 
ei käytetä katetrin vuoksi, joskin hoitoa 
voidaan harkita, jos virtsan sakkautumista 
ja hajuhaittoja ilmenee. Tällöin käytetään 

kapeakirjoisia bakteerilääkkeitä, kuten me-
tenamiinia, trimetopriimia, pivmesillinaamia 
tai nitrofurantoiinia. 

Jos virtsakatetri aiheuttaa oireisen infek-
tion tai sepsiksen, laajakirjoiset mikrobilääk-
keet ovat hoidossa ensisijaisia. Hoidon tulee 
perustua virtsan bakteeriviljely- ja baktee-
riherkkyysmääritykseen. Oireinen alempien 
virtsateiden katetri-infektio hoidetaan vä-
hintään viikon mittaisella oraalisella mikro-
bilääkityksellä. Kuumeinen katetri-infektio 
hoidetaan 10–14 vuorokauden mittaisella 
mikrobilääkehoidolla kuten tavallinen pyelo-
nefriitti. Infektiovaaran vuoksi pitkäaikaista 
katetrihoitoa tulee välttää ja tarvittaessa 
korvata se toistokatetroinnilla.

11.6 Toistuvien virtsatieinfektioiden 
ehkäisy

Mikrobilääkeresistenssin vuoksi on tärkeää, 
että oireetonta bakteerivirtsaisuutta ei hoide-
ta. Ehkäisevässä hoidossa vältetään lääkkeitä, 
joille resistenssin kehittyminen on yleistä sekä 
lääkkeitä, joiden kohdalla resistenssitilanteen 
säilyminen hyvänä on tärkeää. 

 

Miesten kystiitti Pyelonefriitti

o, Virtsan bakteeriviljely ja Virtsan bakteeriviljely ja
herkkyysmääritys herkkyysmääritys
 Veriviljelyt 

7 vrk 10–14 vrk 

Trimetropriimi 160 mg x 2 Fluorokinoloni po. 
Nitrofurantoiini 75 mg x 2 Kefuroksiimi 750 mg x 3 iv
Pivmesillinaami po.
Fluorokinoloni po. 

Kefaleksiini 750 mg x 2 Keftriaksoni 1–2 g iv/im 
 (vain laitosperäisessä infektiossa)
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Metenamiinia (1 g x 2) voi käyttää eh-
käisevänä lääkehoitona, koska se ei aiheuta 
lääkeresistenssiä. Muita vaihtoehtoja ovat 
kapeakirjoiset mikrobilääkkeet; trimetopriimi 
100 mg iltaisin tai nitrofurantoiini 50–75 mg 
iltaisin. Nitrofurantoiinin jatkuva käyttö voi 
aiheuttaa fibroottisia muutoksia keuhkoissa, 
joten sitä ei suositella käytettäväksi viikkoa 
tai kahta pidempinä hoitojaksoina.   

Naisille paikallisesta estrogeenihoidos-
ta voi olla hyötyä virtsatietulehduskierteen 
katkaisemisessa. 

Riittävä päivittäinen nestemäärä ja sään-
nöllinen ja tiheä virtsarakon tyhjentäminen 
WC:ssä kuuluvat virtsainfektioiden ehkäi-
syyn. Rakko tulisi tyhjentää huolellisesti.   

Bakteerivirtsaisuus yleistyy ikääntymisen 
myötä. Jopa puolella pitkäaikaisessa 
laitoshoidossa olevista naisista todetaan 
oireetonta bakteriuriaa. Bakteerien ja 
valkosolujen ilmaantuminen virtsaan ei 
ole sinänsä ole merkki virtsatieinfektiosta. 
Tutkimusten mukaan oireettoman baktee-
rivirtsaisuuden hoito ei vähennä kuollei-
suutta, virtsatieinfektioita eikä virtsankar-
kailua. 

Oireetonta bakteerivirtsaisuutta ei tule 
hoitaa muutoin kuin poikkeustapauksissa, 
mutta lääkehoitoa edellyttävät oireet 
voivat olla epäspesifisiä, kuten virtsan 
haju, yleiskunnon heikkeneminen, seka-
vuus, virtsaamisen välttäminen, alavatsaki-
vut tai yleinen huonovointisuus.
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12 Virtsainkontinenssi

Kotona asuvista iäkkäistä 25–50 % ja 
laitoksissa asuvista jopa 70 %  kärsii virt-
sankarkailusta. Pakkoinkontinenssin osuus 
on 60–80 % kaikesta virtsankarkailusta, kun 
taas ponnistus- ja ylivuotoinkontinenssit ovat 
harvinaisempia. Monet paikalliset sairaudet, 
kuten atrofinen vaginiitti ja eturauhasen lii-
kakasvu, aiheuttavat virtsankarkailua. Tyypin 
2 diabeteksessa virtsainkontinenssin esiinty-
vyys on kaksinkertainen muuhun samanikäi-
seen väestöön verrattuna. Virtsatieinfektio 
voi tilapäisesti johtaa virtsan pidätyskyvyn 
häiriöön, mutta laitospotilailla virtsatieinfek-
tion tai oireettoman bakteerivirtsaisuuden 
hoito ei yleensä vähennä oireita. Vaikka 
perifeeriset ja hormonaaliset syyt ovat yleisiä,  
merkittävä syy iäkkäiden virtsainkontinens-
siin on kortikaalisen inhibition heikentymi-
nen monissa sairauksissa, kuten dementiassa, 
aivohalvauksessa tai Parkinsonin taudissa. 
Myös masennus, diureetti- ja bentsodiatse-
piinihoito sekä ummetus lisäävät oireiden il-
maantumista. Liikuntakyvyn heikkeneminen 
saattaa edistää toiminnallisen inkontinenssin 
oireita.

12.1 Antikolinergit

Pakkoinkontinenssin hoitoon käytettäviä 
antikolinergejä ovat oksibutiniini, toltero-
diini, trospium, solifenasiini ja darifenasiini. 
Antikolinergit vähentävät virtsankarkailua 
rauhoittamalla yliaktiivista rakkoa, mutta 
lääkkeiden sentraaliset haittavaikutukset, 
kuten kognition huononeminen ja sekavuus 
sekä posturaalinen verenpaineen lasku, 
rajoittavat niiden käyttöä. Erityisesti muis-
tisairauksia sairastavien potilaiden hoidossa 
antikolinergien vaikutuksia tulee seurata. 
Niistä voi koitua enemmän haittaa kuin 
hyötyä. Antikolinergisen lääkityksen vasta-ai-
heita ovat delirium, virtsaumpi, hallitsematon 
ahdaskulmaglaukooma ja myastenia gravis. 

Meta-analyysin mukaan virtsainkonti-
nenssin hoitoon tarkoitetut antikolinergit 
lievittivät kognitiivisesti toimintakykyisten 
virtsainkontinenssioireita jonkin verran. Po-
tilaat kokivat myös elämänlaatunsa paran-
tuneen. Suun kuivuminen oli yleisin haitta. 
Tolterodiinilla on vähemmän sentraalisia 

haittavaikutuksia ja suun kuivumista kuin 
oksibutiniinilla. Antikolinergilääkityksen 
yhdistäminen virtsarakon harjoituksiin oli 
tehokkaampaa kuin kumpikaan hoitomuoto 
yksinään. 

Trospium ei kulkeudu keskushermostoon 
yhtä hyvin kuin vanhemmat antikolinergit. 
Myös M-3-selektiiviset antimuskariinivalmis-
teet solifenasiini ja darifenasiini ovat toden-
näköisesti paremmin siedettyjä kuin vanhem-
mat antikolinergit.

12.2 Adrenergiset lääkkeet

Adrenergisiä lääkkeitä on käytetty ponnis-
tusinkontinenssin hoitoon. Duloksetiini on 
serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton 
estäjä, jolla on yhteisvaikutuksia muiden 
lääkkeiden kanssa. Duloksetiinin on todet-
tu parantavan ponnistusinkontinenssista 
kärsivien naisten elämänlaatua, mutta näyttö 
hyödystä on vaatimaton ja iäkkäiden virt-
sankarkailun hoidossa lääkkeen merkitys 
on pieni. Fenyylipropanoliamiinia on myös 
käytetty ponnistusinkontinenssin hoidossa, 
mutta näyttö hyödystä on vähäinen.

12.3 Lääkehoidon toteutus

Kognitiivisesti toimintakykyisten naisten 
virtsankarkailun hoidosta on Käypä hoito 
-suositus.

Jos virtsainkontinenssin syynä on rak-
koretentio, perussyy hoidetaan, mikäli se 
on mahdollista. Virtsatieinfektio hoidetaan.  
Lääkityksessä huomioidaan oireita pahenta-
vat lääkkeet (esim. diureetit ja antikolinergit 
silloin, kun ilmenee virtsaretentiota, keskus-
hermostoon vaikuttavat lääkkeet). Lantion-
pohjan lihasten ja virtsarakon harjoittelu 
ovat hyödyllisiä potilaille, joiden hoitoon 
sitoutuminen on hyvä. Iäkkäiden ponnistus-
inkontinenssia voidaan hoitaa myös kirurgi-
sesti. Virtsankarkailusta kärsivän vanhuksen 
erityistarpeet on tärkeä ottaa huomioon 
etenkin laitoshoidossa. 

Lääkehoito riippuu virtsainkontinenssin 
tyypistä ja etiologiasta. Jos epäillään pak-
koinkontinenssia, virtsaretentiotaipumus 
suljetaan pois ennen antikolinergilääkityksen 
aloittamista (taulukko 12.1). Myös muut 
lääkehoidon vasta-aiheet arvioidaan. Hoi-
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dosta saatavaa hyötyä ja mahdollisia haittoja 
on punnittava ja seurattava tarkoin etenkin 
potilailla, jotka sairastavat dementiaa. Lääki-
tys lopetetaan, jos potilas ei näytä hyötyvän 
hoidosta tai haitat ylittävät hyödyn. On huo-
mattava, että antikolinergien pitkäaikaisvai-
kutuksesta oireisiin tai elämänlaatuun ei ole 
näyttöä kuten ei siitäkään, siirtääkö lääkitys 
laitoshoidon tarvetta. 

Hoidossa suositaan lääkeainetta hitaasti 
vapauttavia depotvalmisteita, joiden käytön 
yhteydessä ilmenee suun kuivumisoireita 
vähemmän kuin lyhytvaikutteisilla lääkemuo-
doilla. Tolterodiini voi sopia iäkkäille parem-
min kuin oksibutiniini, joka Beersin kritee-
reissä on arvioitu iäkkäille sopimattomaksi 
lääkkeeksi. Farmakokinetiikan perusteella 
trospiumilla, solifenasiinilla ja darifenasiinilla 
saattaa olla etuja muihin antikolinergeihin 
verrattuna, mutta toistaiseksi ei ole riittä-
västi tutkimuksia, joissa tehoa ja haittoja 
olisi verrattu muihin lääkkeisiin. Trisyklisiä 
masennuslääkkeitä on myös käytetty pakko- 
ja ponnistusinkontinenssin hoidossa, mutta 
tehosta ei ole riittävää näyttöä. Paikallinen 
estrogeenihoito vähentää virtsatulehduksia ja 
voi siten lievittää myös virtsainkontinenssioi-
reita.

Iäkkäiden ponnistusinkontinenssin lääke-
hoidon hyöty on epäselvä eikä lääkekokeilu 
ole yleensä tarpeen. Virtsaummen aiheutta-
massa ylivuotoinkontinenssissa etiologian 
selvitys ja mahdollisesti urologiset toimen-
piteet ovat hoidossa keskeisiä. Atonista 

rakkoa on koetettu stimuloida kolinergisilla 
lääkkeillä, mutta näyttöä näiden hyödystä 
ei ole. Toistokatetrointi voi olla tarpeellinen 
virtsaummessa, johon ei ole tarjolla muuta 
hoitoa. Kestokatetriin turvaudutaan vain 
poikkeustapauksessa. 

Muistisairauksia sairastavien potilaiden 
virtsainkontinenssin hoitona säännöllinen, 
melko tiheä virtsarakon tyhjentäminen 
WC:ssä on tavallisesti parempi hoitomuo-
to kuin antikolinerginen lääke. 

Taulukko 12.1 Kognitiivisesti toimintakykyisen iäkkään 
pakkoinkontinenssin lääkehoito 

Hoitosuositus 
    tolterodiini, solifenasiini, darifenasiini ja trospium ensisijaisina lääkkeinä 

    pakkoinkontinenssissa  
   estrogeenivoide atrofisessa vaginiitissa  

Vältettävä 
   kaikkia antikolinergejä, jos potilaalla ilmenee sekavuutta 
   oksibutiniinia erityisesti, jos ilmenee kognitiivisia ongelmia 
   kaikkia antikolinergejä, jos ilmenee virtsaretentiota 
    muun vahvan antikolinergivaikutuksen omaavan lääkkeen ja 

  virtsatieantikolinergin samanaikaista käyttöä 
   adrenergisiä lääkkeitä ponnistusinkontinenssissa

Pakkoinkontinenssin hoitoon käytettävät 
antikolinergit voivat aiheuttaa iäkkäimmille 
sekavuutta ja heikentävät kognitiivisia 
toimintoja. Monet lääkkeet, joilla on 
antikolinergisiä vaikutuksia, kuten trisykli-
set masennuslääkkeet ja fentiatsiinit, 
voimistavat pakkoinkontinenssin hoitoon 
käytettävien lääkkeiden haitallisia vaiku-
tuksia. Oksibutiniini, tolterodiini, soli-
fenasiini ja darfenasiini metaboloituvat 
pääasiassa CYP3A4-entsyymin avulla ja 
tätä entsyymiä estävät lääkkeet (mm. 
atsoliryhmän sienilääkkeet, makrolidianti-
biootit, siklosporiini ja eräät kalsiumsal-
paajat) voivat lisätä inkontinenssilääkkei-
den antikolinergistä vaikutusta. 
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13 Eturauhasen hyvänlaatuinen 
liikakasvu

Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu yleis-
tyy miesten ikääntyessä. Noin 40 %:lla yli 
60-vuotiaista miehistä on oireita aiheuttavaa 
eturauhasen liikakasvua. Yleisimmät oireet 
ovat virtsaamistarpeen tihentyminen ja siihen 
liittyvä yövirtsaaminen, ponnistelua vaativa 
heikentynyt virtsasuihku sekä tunne, ettei 
virtsarakko tyhjene kokonaan. 

13.1 Alfa-1-salpaajat

Suomessa käytössä olevia alfa-1-salpaajia 
ovat tamsulosiini ja alfutsosiini sekä vanha 
verenpainelääke pratsosiini. Alfa-1-salpaajat 
estävät eturauhasen ja virtsarakon kaulan 
sileän lihaksen adrenergistä stimulaatiota väl-
jentäen rakon ulosvirtauskanavaa. Ne eivät 
vaikuta eturauhasen liikakasvun luonnolli-
seen kulkuun eivätkä vähennä invasiivisen 
hoidon tarvetta. Alfa-1-salpaajien vaikutus 
alkaa 2–4 viikossa ja tehon on osoitettu säi-
lyvän useita vuosia. Haittavaikutuksina voi 
ilmetä huimausta, päänsärkyä ja ortostaat-
tista verenpaineen laskua sekä näköhäiriöitä. 
Jos potilaan tiedetään joutuvan harmaakaihi-
leikkaukseen, hänelle ei pidä aloittaa alfa-1-
salpaajahoitoa. 

13.2 Testosteroni-5-alfareduktaasin 
estäjät

Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu joh-
tuu eturauhasessa tapahtuvasta testosteronin 
muuttumisesta dihydrotestosteroniksi. Tes-
tosteroni-5-alfareduktaasin estäjä finasteridi 
tai dutasteridi estää testosteronin metaboloi-
tumista dihydrotestosteroniksi ja pienentää 
sen pitoisuutta seerumissa. Seurauksena on 
eturauhasen koon pieneneminen ja virtsanku-
lun paraneminen. Päinvastoin kuin alfa-1-sal-
paajilla, 5-alfareduktaasin estäjillä on edul-
linen vaikutus myös sairauden luonnolliseen 
kulkuun ja ne vähentävät leikkaushoidon 
tarvetta. Hoidon tehoa pystytään arvioi-
maan aikaisintaan puolen vuoden kuluttua 
lääkehoidon aloituksesta. Haittavaikutukset 
ovat lieviä ja liittyvät seksuaalitoimintoihin. 
Testosteroni-5-alfareduktaasin estäjät pie-
nentävät PSA-pitoisuutta noin 50 %, mutta 
eturauhassyövässä PSA-arvot suurenevat 
kuten ilman lääkitystäkin. 

13.3 Lääkehoidon toteutus

Iäkkäiden hoito noudattaa eturauhasen 
hyvänlaatuisesta liikakasvusta tehtyä Käypä 
hoito -suositusta.
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Jos oireet ovat lieviä, diagnostisten 
toimenpiteiden jälkeen riittää usein pelkkä 
seuranta. Hoidon tarve on ehdoton silloin, 
kun eturauhasen liikakasvu on aiheuttanut 
munuaiskudoksen vauriota tai jos potilaalla 
ilmenee toistuvaa virtsaumpea, ylivuotoin-
kontinenssia, kroonista virtsatietulehdusta tai 
rakkokiviä. Leikkaushoitoa (höyläysleikkaus, 
avoin prostatektomia tai eturauhasen halkai-
suleikkaus) tarvitaan, jos oireet ovat vaikeita, 
jäännösvirtsan määrä on suuri (> 300 ml) tai 
potilaalla ilmenee toistuvasti virtsatietuleh-
duksia ja/tai verivirtsaisuutta. Lääkehoito on 
ensisijainen hoito niille potilaille, joilla maini-
tut kriteerit eivät täyty tai joiden toimintaky-
ky on huomattavasti alentunut tai jos sairau-
det muodostavat vasta-aiheen leikkaukselle. 

Jos jo alkuarvioinnissa invasiivinen hoito 
katsotaan tarpeelliseksi, hoidon ajankohtaa 
ei tule lykätä lääkehoidon avulla. Tuolloin 
lääkityksen tavoitteena on vain lievittää 
oireita, kunnes invasiivinen hoito on toteutet-
tu. Virtsaummen vuoksi joudutaan toisinaan 
asentamaan potilaalle kestokatetri, mutta 
se tulee pyrkiä poistamaan leikkaushoidon 
tai lääkehoidon aloittamisen jälkeen. Mikäli 
pysyvä katetrihoito on tarpeen, häpyluun 
yläpuolinen katetri tai toistokatetroinnit ovat 
ensisijaisia.

Sekä alfa-1-salpaajat että testosteroni-5-
alfareduktaasin estäjät sopivat pitkäaikais-
hoidoksi iästä riippumatta potilaille, joille 
invasiivinen hoito ei tule kyseeseen (taulukko 
13.1). Eturauhassyöpä on suljettava pois 
ennen hoidon aloittamista. Kun lääkkeen 
nopea vaikutus on tärkeä, aloitetaan ensi-
sijaisesti alfa-1-salpaajahoito, joka voidaan 

myös liittää testosteroni-5-alfareduktaasin 
estäjä -hoitoon. Yhdistelmähoitoa voidaan 
jatkaa myös pitkäaikaisesti.  Pratsosiini aihe-
uttaa todennäköisesti enemmän verenpaineen 
laskua kuin muut alfa-1-salpaajat, joten se ei 
ole ensisijainen valinta iäkkäälle potilaalle. 
Jos pakkoinkontinenssioireisto on vaikea 
eikä virtsaretentiotaipumusta ilmene, voidaan 
kokeilla yhdistelmähoitoa tamsulosiinilla ja 
tolterodiinilla. Muutoin antikolinergisesti 
vaikuttavia lääkkeitä tulee välttää, koska ne 
pahentavat virtsaretentiotaipumusta. 

Taulukko 13.1 Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun lääkehoito 

Hoitosuositus 
   testosteroni-5-alfareduktaasin estäjä 
   alfa-1-salpaaja yksinään tai yhdistettynä 5-alfareduktaasin estäjään 
    testosteroni-5-alfareduktaasin estäjä yhdistettynä tolterodiiniin, jos pakkoinkonti-

nenssioireisto on vaikea eikä virtsaretentiotaipumusta ilmene 

Vältettävä 
    lääkkeitä, joilla on vahvaa antikolinergistä vaikutusta (paitsi em. tilanteessa)
   pysyvää kestokatetrihoitoa
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14 Muistisairaudet

Muistihäiriöistä kärsivien tutkiminen ja sai-
rauden tarkka määritys on hoidon perusta. 
Dementoivien sairauksien ohella muistihäiriö 
voi johtua myös kilpirauhasen tai lisäkilpi-
rauhasen toimintahäiriöstä, B12 -vitamiinin 
imeytymishäiriöstä tai masennuksesta, jolloin 
hoito on muistihäiriön aiheuttavan sairauden 
hoidon mukainen. Muistihäiriö voi johtua 
myös lääkehoidoista, joten potilaan koko-
naislääkitys tulee arvioida ja muistia heiken-
tävien lääkkeiden määrä (ks. taulukko 4.1 
sivu 10) on minimoitava. Jos muistihäiriö ei 
johdu parannettavissa olevasta sairaudesta 
tai lääkityksestä, dementoivien oireiden syyt 
tulee määrittää. Näistä tavallisimpia ovat 
Alzheimerin tauti, verenkiertohäiriöperäiset 
syyt, Lewyn kappale -tauti ja frontaalilohko-
dementia. 

Vaikka lääkehoito on oleellinen osa 
dementian hoitoa, se ei ole yksinomainen 
hoitomuoto. Psykososiaalinen hoito, demen-
tiaa sairastavan potilaan elämänkulun 
tunteminen ja käyttäytymisen ymmärtäminen 
sekä potilaan ja hänen omaistensa/läheistensä 
tukeminen ovat ainakin yhtä tärkeitä kuin 
lääkehoidot. Psykologisilla ja psykososiaali-
silla hoidoilla (käyttäytymistieteeseen perus-
tuvat hoidot, tunneorientoituneet terapiat, 
omaisten neuvonta) on saavutettu myönteisiä 
vaikutuksia dementiaa sairastavien neuropsy-
kiatrisiin oireisiin ja käyttäytymiseen.

14.1 Dementian ehkäisy

Sekä vaskulaarisen dementian että Alzhei-
merin taudin ehkäisyn painopiste on sydän- 
ja verisuonitautien vaaratekijöiden, kuten 
kohonneen verenpaineen, rytmihäiriöiden, 
dyslipidemian ja diabeteksen, ehkäisyssä ja 
hoidossa. Kohonneen verenpaineen tehokas 
hoito on hidastanut kognition heikkenemistä 
osassa suurista satunnaistetuista verenpaine-
tutkimuksista. Epidemiologisissa tutkimuk-
sissa statiineja käyttävillä potilailla on to-
dettu pienempi sairastuvuus dementiaan. 
Tuoreessa tutkimuksessa statiineja saavien 
ryhmässä subkortikaalialueen oireettomien 
infarktimuutosten määrä oli pienempi kuin 
vertailuryhmässä ja kognitiivisen tason heik-
keneminen ikääntyessä tapahtui hitaammin 
kuin vertailuryhmässä. 

Asetyylisalisyylihapon, dipyridamolin tai 
antikoagulantin ei ole osoitettu ehkäisevän 
vaskulaarista dementiaa.

14.2 Kolinergiset ja glutaminergista 
hermovälitystä estävät lääkkeet
 
Alzheimerin taudin keskeisiin muutoksiin 
kuuluu kolinergisten neuronien kadosta 
johtuva asetyylikoliinivaje aivoissa. Post-
synaptiset kolinergiset reseptorit säilyvät mel-
ko hyvin. Näiden havaintojen perusteella on 
kehitetty kolinergisiä lääkkeitä Alzheimerin 
taudin hoitoon. Asetyylikoliinivajeen lisäksi 
tautiin kuuluu muitakin välittäjäaineiden 
muutoksia, joten kolinergisten lääkkeiden ei 
voida ajatellakaan vaikuttavan myönteisesti 
kyseistä tautia sairastavien kaikkiin kognitii-
visiin tai käytösoireisiin. Kuoleman jälkeen 
tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että 
Alzheimer-potilailla on usein myös vasku-
laarisia ja Lewyn kappale -taudin muutoksia 
aivoissa, mikä on syytä muistaa potilaiden 
hoidossa.

Donepetsiili, galantamiini ja rivastigmiini 
ovat kolinergisiä lääkeaineita. Niiden päävai-
kutusmekanismi on asetyylikoliinia pilkko-
van entsyymin eli asetyylikoliiniesteraasin 
toiminnan estäminen (taulukko 14.1). Ko-
linergisten lääkkeiden virallinen käyttöaihe 
on lievä tai keskivaikea Alzheimerin tauti ja 
rivastigmiinilla myös idiopaattiseen Parkin-
sonin tautiin liittyvän lievän tai kohtalaisen 
vaikean dementian hoito. Peruskorvauksen 
saaminen edellyttää neurologian, geriatrian 
tai vanhuspsykiatrian erikoislääkärin B-lau-
suntoa. Lääkkeitä käytetään myös sekatyyp-
pisen dementian hoidossa, jossa on piirteitä 
Alzheimerin taudista, Lewyn kappale -tau-
dista tai verenkiertohäiriöperäisestä demen-
tiasta. Näissäkin tiloissa lääkkeet kuuluvat 
peruskorvauksen piiriin. 

Dementian hoitoon on kehitetty myös 
glutaminergiseen järjestelmään vaikuttava 
memantiini. Se salpaa NMDA-reseptoreja ja 
tätä kautta estää glutamaatin ja kalsiumin 
toksiset vaikutukset degeneroituvissa aivo-
soluissa. Liiallisen glutamaatin on todettu 
häiritsevän muistijäljen syntyä. Myös me-
mantiinin peruskorvattavuuteen tarvitaan 
em. alojen erikoislääkärin B-todistus.
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Taulukko 14.1 Dementian hoidossa käytet    
haittoja  
 Vaikutusmekanismi 

Donepetsiili Kolinergisen hermovälityksen  
 lisääntyminen 
  
  
  
  
  

Galantamiini Kolinergisen hermovälityksen 
 lisääntyminen 
  
  
Rivastigmiini Kolinergisen hermovälityksen  
 lisääntyminen 
  
  
  

Memantiini Glutaminergisen hermovälityksen  
 väheneminen 
  

14.2.1 Näyttö vaikutuksista

Suurin osa kolinergisiä lääkkeitä koskeneista 
tutkimuksista on tehty lievää tai keskivaikeaa 
Alzheimerin tautia sairastavien keskuudessa, 
ja seuranta-ajat vaihtelevat kuudesta kuu-
kaudesta kolmeen vuoteen. Vuonna 2006 
julkaistussa Alzheimerin taudin Käypä hoito 
-suosituksessa on yhteenveto näiden lääkkei-
den näytöstä. Lääkkeiden vaikutuksissa ei 
todennäköisesti ole merkittäviä eroja Alzhei-
merin taudin pitkäaikaisessa hoidossa. Ne 
kohentavat älyllistä suorituskykyä, yleistilan-
netta ja omatoimisuutta lievää tai keskivaike-
aa Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla 
ainakin 6–12 kuukauden ajan. Ne saattavat 
lievittää käytösoireita ja vähentää potilaita 
hoitavien henkilöiden psyykkistä rasitusta. 
NNT-lukujen perusteella joka seitsemännen 
potilaan tila tasaantuu tai tulee paremmaksi 
ja joka 12. potilaan yleistila kohenee näiden 
lääkkeiden vaikutuksesta. 

Cochrane-katsausten perusteella tutki-
muksia donepetsiilin, galantamiinin tai riva-
stigmiinin vaikutuksista vaskulaarista de-
mentiaa sairastavien potilaiden hoidossa on 
vähän ja niiden seuranta-ajat ovat lyhyehköt. 
On jonkin verran näyttöä siitä, että koliner-
ginen lääke voi kohentaa lievää tai keskivai-
keaa vaskulaarista dementiaa sairastavien 
potilaiden älyllistä suorituskykyä, yleistilan-
netta ja omatoimisuutta ainakin muutamien 
kuukausien ajan. 

Lewyn kappale -tautia ja Parkinsonin 
tautiin liittyvää dementiaa sairastavien 
potilaiden hoidossa on kolinergisten lääkkei-
den vaikutuksia tutkittu vain vähän. Tämä 
vähäinen näyttö ja kliiniset havainnot viit-
taavat siihen, että kolinerginen lääke saattaa 
vaikuttaa myönteisesti joidenkin näitä tauteja 
sairastavien potilaiden käytösoireisiin. 

Cochrane-katsauksen ja Alzheimerin 
tau   din hoitoa koskevan Käypä hoito -suosi-
tuksen mukaan memantiinitutkimukset osoit-
tavat kognition, yleistilanteen ja omatoimi-
suuden kohenemista keskivaikeaa tai vaikeaa 
Alzheimerin tautia sairastavilla. Memantiini 
yhdistettynä donepetsiiliin saattaa vähentää 
joidenkin keskivaikeaa tai vaikeaa Alzheime-
rin tautia sairastavan käytösoireita. Meman-
tiini on melko hyvin siedetty, mutta se voi 
joskus aiheuttaa voimakasta kiihtyneisyyttä.  

14.2.2 Annostus ja hoidon seuranta

Asetyylikoliiniesteraasin estäjän käyttö 
tulee aloittaa heti, kun Alzheimerin tautia 
tai muuta dementoivaa sairautta koskeva 
diagnoosi on tehty. Kolinergisen lääkkeen 
käyttö voidaan aloittaa taudin myöhäisem-
mässäkin vaiheessa, jos se jostakin syystä on 
jäänyt aloittamatta diagnoosin jälkeen. Myös 
memantiinilla voi aloittaa keskivaikean tai 
vaikean dementian hoito. 

Taulukossa 14.2 esitetään kolinergis-
ten lääkkeiden ja memantiinin annostukset 
iäkkäille. Annoksen suurentaminen pitkäh-
köin aikavälein vähentää haittavaikutusten 
todennäköisyyttä. Maksimiannostukseen ei 
aina ole syytä pyrkiä. 

Kolinergisen lääkkeen käytön aloittami-
sen jälkeen tulee seurata potilaan kognitii-
visia toimintoja, päivittäistä selviytymistä ja 
käytösoireita strukturoitujen testien (MMSE, 
CERAD) ja potilasta hoitavan henkilökun-
nan ja omaisten/läheisten havaintojen perus-
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t    tävien lääkkeiden vaikutusmekanismit, metaboliareitit, käyttöaiheet ja tyypillisiä 

Metaboliareitti Käyttöaihe Haittavaikutuksia 

Maksa Lievä tai keskivaikea Pahoinvointi, oksentelu, ripuli,
CYP3A4 ja CYP2D6 Alzheimerin tauti ruokahaluttomuus, hengenahdistus,  
  syljen ja keuhkoputkien limanerityk- 
  sen lisääntyminen, tihentynyt 
  virtsaamistarve, virtsainkontinenssi,  
  bradykardia, heitehuimaus, pään- 
  särky, levottomuus 

Maksa Lievä tai keskivaikea Kuten yllä
CYP3A4 ja CYP2D6  Alzheimerin tauti   
        
  
Munuaiset, Lievä tai keskivaikea Kuten yllä
konjugaatio Alzheimerin tauti,        
 lievä tai keskivaikea        
 dementia Parkinsonin        
 tautia sairastavilla   

Erittyy munuaisten Kohtalainen tai vaikea Heitehuimaus, ummetus, 
kautta pääosin  dementia päänsärky, virtsainkontinenssi,
muuttumattomana  kiihtymys

Taulukko 14.2 Alzheimerin taudin lääkkeiden annostus
   
 Alkuannos Annoksen suurentaminen 

Donepetsiili 5 mg x 1 6–8 viikon kuluttua suurennetaan annokseen 
  10 mg x 1 

Galantamiini 8 mg x 1 6–8 viikon kuluttua suurennetaan annokseen 
  16 mg x 1 (pienin tehokas annos) 
  
  Annoksen suurentamista ad 24 mg vuorokaudes- 
  sa harkittava yksilöllisesti 

Rivastigmiini 1,5 mg x 2 6–8 viikon kuluttua suurennetaan annokseen 
  3 mg x 2 (pienin tehokas annos); edelleen 6–8  
  viikon välein annoksiin 4,5 mg x 2 ja 6 mg x 2  
  vasteen ja haittavaikutusten mukaan 

Memantiini 5 mg x 1 2–3 viikon kuluttua suurennetaan annokseen 
  5 mg x 2; edelleen 2–3 viikon välein annoksiin 
  5 mg + 10 mg ja 10 mg x 2
  Maksimiannos on 20 mg vuorokaudessa
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teella 2–3 kuukauden välein. Myös haittavai-
kutuksia on tarkkailtava. Haitat ilmenevät 
tavallisesti hoidon aloitusvaiheessa tai 
lääkeannosta suurennettaessa, ja ne menevät 
usein ohi 1–2 viikon kuluessa. Jos annoksen 
suurentamisen jälkeen ilmenee haittavaiku-
tuksia, on annosta pienennettävä. Jos haitta-
vaikutukset ovat hankalia, voi kokeilla toista 
kolinergistä lääkeainetta. Uuden lääkehoidon 
voi aloittaa ilman taukoa. Se kannattaa kui-
tenkin aloittaa pienemmällä kuin suositellulla 
annoksella, ja annoksen suurentaminen tulee 
tehdä hitaammin kuin suositellaan. 

Memantiini voidaan yhdistää kolinergista 
lääkettä käyttävän potilaan lääkehoitoon 
tavanomaisella suositusannoksella demen-
tian keskivaikeassa tai vaikeassa vaiheessa. 
Memantiinin haittavaikutuksena voi ilmetä 
aktiivisuuden ja touhuilun voimakasta lisään-
tymistä tai kiihtyneisyyttä. Tällöin on syytä 
pienentää annosta ja seurata tilannetta. 

14.2.3 Samanaikaisesti vältettäviä 
lääkkeitä

Kolinergisten Alzheimer-lääkkeiden kanssa 
pitäisi välttää näiden tehoa heikentäviä anti-
kolinergisiä lääkkeitä. Toisaalta ei myöskään 
pidä käyttää samanaikaisesti muita kolino-
mimeettejä liiallisten kolinergisten vaiku-
tusten välttämiseksi. On myös muistettava 
bradykardian mahdollisuus, jos kolinergisiä 
lääkkeitä käytetään yhdessä muiden syketaa-
juutta hidastavien lääkkeiden (beetasalpaaja, 
digoksiini) kanssa.  

Donepetsiili ja galantamiini metaboloitu-
vat CYP2D6- ja CYP3A4-entsyymien välityk-
sellä, joten näitä entsyymejä estävät lääkkeet 
(ks. taulukko 5.1 sivu 13) voivat suurentaa 
donepetsiilin ja galantamiinin pitoisuuksia 
plasmassa. Tämä ei välttämättä ole kliini-
sesti merkittävää, koska Alzheimerin taudin 
lääkkeiden annos määritetään hoitovasteen 
mukaan. Sivulla 99 kerrotaan fluoksetiinin ja 
donepetsiilin samanaikaisen käytön aiheutta-
mista haittavaikutuksista iäkkäällä naispoti-
laalla. 

NMDA-antagonisti, memantiini saattaa 
heikentää psykoosilääkkeiden vaikutusta ja 
voimistaa antikolinergien ja dopaminergisten 
aineiden vaikutuksia. Sitä ei tule käyttää yh-
dessä muiden NMDA-reseptoria salpaavien 

lääkkeiden kanssa (amantadiini, ketamiini, 
dekstrometorfaani, fluoksetiini). 

Samaa munuaisten kationikuljetusjärjes-
telmää käyttävät lääkeaineet, kuten ranitidii-
ni tai kinidiini, saattavat aiheuttaa memantii-
nipitoisuuden suurenemista plasmassa. 

14.2.4 Lääkehoidon lopettaminen

Lääkehoito lopetetaan, kun potilaalla il-
menee pienelläkin lääkeannoksella vakavia 
haittavaikutuksia, tai myönteistä lääkevas-
tetta ei saavuteta kuuden kuukauden aikana 
lääkehoidon aloittamisesta tai kun lääkkeestä 
ei enää ole hyötyä toimintakykyyn tai käy-
tösoireisiin vaikeaa dementiaa sairastavalle 
potilaalle. Potilaan kommunikoinnin ja 
omatoimisen syömisen loputtua ja elämää 
ylläpitävien toimintojen heikennyttyä mää-
ritellään yksilöllisesti lääkehoidon jatkami-
sen tarve. Dementian eteneminen vaikeaan 
vaiheeseen tai dementiaa sairastavan potilaan 
siirtäminen pitkäkestoiseen laitoshoitoon ei 
ole kolinergisen lääkkeen tai memantiinin 
käytön lopettamisen peruste, mutta lääkkeen 
hyöty kannattaa arvioida tässä vaiheessa.

14.3 Käytösoireet ja niiden lääkehoito
 
Dementioihin kuuluu kognitiivisten toimin-
tojen ja päivittäisen selviytymisen heikkene-
misen ohella käyttäytymisen muutoksia ja 
psyykkisiä oireita, joita kutsutaan käytös-
oireiksi. Nämä oireet ovat tavallisia. Niiden 
ilmaantuminen ja laatu voivat muuttua 
dementian edetessä, ja ne voivat olla myös 
ohimeneviä. Käytösoireet ja kognitiivisten 
toimintojen heikkeneminen eivät yleensä kul-
je käsi kädessä. Käytösoireet lisäävät hoitavi-
en henkilöiden hoitotaakkaa selvemmin kuin 
muistin heikkeneminen tai muut kognitiiviset 
häiriöt. 

Käytösoireet saattavat johtua dementoi-
van sairauden aiheuttamista välittäjäainei-
den muutoksista keskushermostossa, mutta 
niiden syy voi olla muukin kuin dementia. 
Syyn tarkka selvittely on aina tarpeen, kun 
potilaalla on käytösoireita. Taustalla voi 
olla mm. virtsatieinfektio tai muu tulehdus, 
ummetus, sairauden tai yhdessä asennossa 
pitkään istumisen tai makaamisen aiheutta-
ma kipu, nälkä tai jano. Maha-suolikanavan 
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verenvuodosta aiheutunut anemia ja tästä 
johtuva väsymys voi aiheuttaa käytösoireita. 
Matala verenpaine saattaa johtaa heräämisiin 
öisin, ja pimeys voi laukaista käytöshäiriön. 
Masennustila ilmenee usein käytösoirein. Tar-
kat kliiniset tutkimukset ja laboratoriokokeet 
paljastavat käytösoireen syynä mahdollisesti 
olevan fyysisen sairauden, fyysisen haitan tai 
masennustilan. Dementiaa sairastaville poti-
laille mahdollisesti käytösoireita aiheuttavia 
lääkkeitä kuvataan taulukossa 4.1 sivulla 10.

14.3.1 Psykoosilääkkeet

Tutkimuksia psykoosilääkkeiden vaiku-
tuksista dementiaa sairastavien potilaiden 
käytösoireisiin ei ole kovin paljon. Cochra-
ne-katsausten ja Alzheimerin taudin Käypä 
hoito -suosituksen perusteella paras näyttö 
on risperidonin myönteisistä vaikutuksis-
ta laitoksissa asuvien dementiapotilaiden 
vaikeiden käytösoireiden, kuten aggression, 
harhaluulojen ja aistiharhojen hoidossa. 
Olantsapiini saattaa olla tehokas dementiaan 
liittyvän voimakkaan aggression hoidossa. 
Ketiapiinin vaikutuksista näyttö on puutteel-
linen. Haloperidoli on tehokas dementiaan 
liittyvän voimakkaan aggressiivisuuden, 
mutta ei agitaation hoidossa. 

Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoit-
taneet psykoosilääkkeiden nopeuttaneen 
dementiaan sairastuneiden kognitiivisen toi-
mintakyvyn heikkenemistä. Psykoosilääkkeet 
saattavat myös lisätä aivoverenkiertohäiriöi-
den ilmaantuvuutta ja kuolleisuutta, erityises-
ti potilailla, joilla on verenpainelääkitys tai 
muista syistä matala verenpaine. Psykoosi-
lääkkeen käytössä tulee noudattaa kriittisyyt-
tä ja hoidon tulee olla määräaikaista. 

Ekstrapyramidaalisia haittoja, jäykkyyt-
tä, vapinaa ja lääkeparkinsonismia kehittyy 
dementiaa sairastaville potilaille nopeammin 
ja pienempiä psykoosilääkeannoksia käytet-
täessä kuin ei-dementoituneille. Myös tardii-
vin dyskinesian ja pakkoliikkeiden kehitty-
misen vaara on suuri. Akatisiaa eli jalkojen 
levottomuutta voi ilmetä siten, että potilas 
jatkuvasti heiluttaa jalkojaan istuessaan tai 
nousee seisomaan ja istahtaa toistuvasti tai 
kävelee jatkuvasti. Tiettyjen psykoosilääkkei-
den antikolinergisen (ks. taulukko 4.2 sivu 
11) vaikutuksen vuoksi ummetus, virtsaumpi, 
suun kuivuminen, näköhäiriöt, kognitiivisten 
toimintojen heikkeneminen, sekavuus ja käy-
töshäiriöiden paheneminen ovat mahdollisia 
haittoja. Useat psykoosilääkkeet pidentävät 
QTc-aikaa, mikä voi aiheuttaa jopa äkki-
kuoleman. Myös ortostaattinen hypotonia 
kuuluu joidenkin psykoosilääkkeiden haitta-
vaikutuksiin. 

Uusista, toisen polven psykoosilääkkeis-
tä ainoastaan risperidonille on hyväksytty 
käyttöaiheeksi dementiaan liittyvien vaikei-
den käytöshäiriöiden hoito potilailla, joiden 
aggressiivisuus, levottomuus tai psykoottiset 
oireet ovat merkittäviä ja joista aiheutuu 
kärsimystä, toimintakyvyn heikkenemistä 
tai vaaraa tai haittaa potilaalle itselleen ja 
hoitajille.

 Risperidonilääkitys aloitetaan 0,25–0,5 
mg:n vuorokausiannoksella. Annosta suuren-
netaan hitaasti vaikutuksia seuraten. Useim-
miten 0,5 mg:n tai 0,75 mg:n vuorokausian-
nos riittää. Lääkettä tulisi antaa korkeintaan 
1 mg vuorokaudessa. Lääketarve arvioidaan  
ainakin kolmen kuukauden välein. Käyttö 
voidaan lopettaa muutaman kuukauden 
kuluttua, jolloin seurataan tilannetta ilman 
lääkehoitoa ja tarvittaessa aloitetaan lää-
kehoito uudelleen. Risperidonin etu muihin 
uusiin psykoosilääkkeisiin verrattuna on 
antikolinergisten ominaisuuksien vähäisyys. 
Jäykkyyttä ja muita ekstrapyramidaalisia 
haittoja se voi silti aiheuttaa. 

Ketiapiinia voi käyttää psykoottisten käy-
tösoireiden tai voimakkaan aggression hoi-
dossa potilaille, jotka saavat risperidonista 
haittavaikutuksia. Ketiapiinin antikolinergis-
ten ominaisuuksien vuoksi haittavaikutusten 
vaara on melko suuri. Lisäksi se voi jossain 
määrin heikentää kolinergisten lääkkeiden 
tehoa. Ketiapiinilla on kuitenkin vähemmän 
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ekstrapyramidaalisia haittoja kuin risperi-
donilla. Ketiapiinin vuorokausiannokseksi 
suositellaan 12,5–50 mg yhtenä annoksena 
tai jaettuna kahteen annokseen. Vuorokau-
siannos ei tulisi ylittää 100 mg. 

Risperidonia tai ketiapiinia voi käyttää 
myös niiden dementiaa sairastavien unetto-
muuden hoitoon, joilla unettomuuden lisäksi 
todetaan myöhäisiltapäivään tai iltaan liitty-
vää levottomuutta tai sekavuutta (sundown-
oireyhtymä). 

Haloperidolin myönteisestä vaikutuksesta 
dementiaa sairastavien voimakkaan aggres-
sion lievittymiseen on jonkin verran näyttöä. 
Sen käyttöä voi suositella pelkästään tilapäi-
sesti nimenomaan äkillisten voimakkaasti 
aggressiivisten tilanteiden hallintaan annok-
sella 0,5–1 mg x 2–3, jos aggressiota ei muu-
ten saada hallintaan. Haloperidoli aiheuttaa 
yleensä haittavaikutuksia dementiapotilaille, 
joten seuranta on tärkeä. Muita perinteisiä 
psykoosilääkkeitä ei suositella dementoitu-
neiden potilaiden käytöshäiriöiden hoitoon. 

Lewyn kappale -tautia sairastavat poti-
laat saavat lähes aina ekstrapyramidaalisia 
haittavaikutuksia käyttäessään psykoosilääk-
keitä. Heidän hoidossaan lääkeannosten tulee 
olla erittäin pieniä ja vaikutusten seuranta 
tarkkaa. Osa heistä saa haittavaikutuksia 
huomattavasti enemmän kuin hyötyä.

14.3.2 Masennuslääkkeet

Cochrane-katsauksen perusteella näyttö 
masennuslääkkeiden vaikutuksista dementiaa 
sairastavien vakavien tai keskivaikeiden ma-
sennustilojen hoidossa on vähäinen. Kansain-
välisissä suosituksissa suositellaan masennus-
lääkkeiden käyttöä dementiaa sairastaville 
vain melko kauan kestäneiden keskivaikeiden 
tai vakavien masennustilojen hoitoon. Täl-
löinkin hoitoon tulee yhdistää lääkkeettömät 
hoidot. Dementoituneen masennustilan ensi-
sijainen hoito on lääkkeetön eli empaattinen 
tuki, osallistumisen, tekemisen ja liikunnan 
mahdollistaminen ja järjestäminen sekä 
myönteinen ja arvostava asenne. 

Kansainvälisissä suosituksissa masennus-
lääkkeiksi suositellaan pääasiassa sitalopraa-
mia ja sertraliinia, jotka yhteisvaikutuksia 
ajatellen kuuluvat turvallisimpiin masennus-
lääkkeisiin. Hoito aloitetaan erittäin pienellä 

annoksella, ja vaikutuksia seurataan huolelli-
sesti. Trisyklisiä masennuslääkkeitä ei suo-
sitella mm. niiden antikolinergisten ominai-
suuksien takia. 

Dementiaa sairastavat saavat serotoniini-
oireyhtymän minkä tahansa serotonergisen 
lääkkeen haittana herkemmin kuin ne, jotka 
eivät sairasta keskushermoston degenera-
tiivista sairautta. Kahta masennuslääkettä 
ei tule määrätä dementiapotilaalle, eikä 
myöskään masennuslääkettä samanaikaisesti 
tramadolin tai muun serotonergisen lääkkeen 
kanssa (ks. taulukko 5.3 sivu 15). Psykoosi-
lääkkeen yhdistäminen masennuslääkettä 
saavan dementiapotilaan hoitoon voi aiheut-
taa myös ongelmia. 

Dementiaa sairastava potilas saa erittäin 
herkästi haittavaikutuksia jo yhdestä 
psyykenlääkkeestä. Tämän johdosta 
psyykenlääkkeen käytössä tulee olla 
kriittinen, lääkeannoksen on oltava 
tavanomaista pienempi ja lääkevaikutus-
ten ja haittojen seurannan tulee olla 
tarkkaa. Kahta tai useampaa psyykenlää-
kettä saa dementiapotilaalle käyttää 
samanaikaisesti vain erityistilanteissa ja 
tarkassa seurannassa. 

Dementiaa sairastava saa usein haittavai-
kutuksia myös antikolinergisistä lääkkeistä, 
opioideista, metoklopramidista, prokloori-
peratsiinista, hydroksitsiinista, trisyklisistä 
masennuslääkkeistä, epilepsialääkkeistä 
ja diureeteista. Haittavaikutukset ilmenevät 
usein käytösoireina. 

Unettomuus, levottomuus ja tuskaisuus 
voivat olla serotoniinioireyhtymän oireita. 

Muistin ja kognitiivisten kykyjen heikkene-
minen, unettomuus ja yöllinen sekavuus 
voivat johtua antikolinergisistä haittavaiku-
tuksista. 

Virtsankarkailu saattaa olla diureetin, 
bentsodiatsepiinin tai sen tavoin vaikutta-
van lääkkeen, opioidin tai minkä tahansa 
psyykenlääkkeen haittavaikutus.
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14.3.3 Bentsodiatsepiinit ja niiden 
kaltaiset lääkkeet

Psykomotoriset haitat, kognitiivisten toimin-
tojen heikkeneminen, väsymys, kaatuilu ja 
virtsainkontinenssi kuuluvat bentsodiatsepii-
nien ja niiden tavoin vaikuttavien lääkkeiden 
haittoihin. Nämä yleiset haittavaikutukset 
ovat ongelmallisia dementiaa sairastavien 
hoidossa. Kyseisten lääkkeiden määrääminen 
dementiaa sairastaville potilaille tuleekin ra-
joittaa tarkasti harkittuihin tilanteisiin. Lää-
keannoksen tulee olla pieni haittavaikutusten 
ja kumuloitumisen ehkäisemiseksi. Käytön 
tulee olla määräaikaista. Tilapäinenkin käyt-
tö lopetetaan hitaasti annosta pienentäen, 
jotta vältytään vieroitusoireilta. 

Bentsodiatsepiinia voidaan tarvita voi-
makkaan ahdistuneisuuden hoitoon iäkkäil-
le. Tällöin valitaan keskipitkävaikutteinen 
bentsodiatsepiini, jota määrätään selvästi 
pienempi annos kuin keski-ikäisten potilai-
den hoidossa. Oksatsepaami on suositeltavin. 
Sen kerta-annos on 7,5–15 mg ja  vuorokau-
siannos korkeintaan 30 mg. 

Myös erittäin vaikean unettomuuden 
hoitoon voi tilapäisesti käyttää bentsodiat-
sepiinijohdannaista, mutta vain tarvittaessa. 
Sopivin lääke on keskipitkävaikutteinen 
bentsodiatsepiini, esimerkiksi tematsepaami, 
jonka annos on 5–10 mg illalla. 

14.3.4 Melatoniini

Avoimien tutkimusten perusteella melatoniini 
voi palauttaa dementiaa sairastavien uni-val-
verytmin. Kliinisten kokemusten perusteella 
se voi olla hyödyllinen myös toiminnallisen 
unettomuuden hoidossa. Jos dementiaa sai-
rastava valvoo öisin ja on väsynyt ja nukah-
telee päivisin, suositellaan melatoniinia 2 mg 
juuri vuoteeseen mentäessä.  

14.3.5 Kolinergiset lääkkeet

Kolinergiset lääkkeet voivat tehota joihinkin 
käytösoireisiin. Ne lievittävät apatiaa. Joilla-
kin potilailla ne lievittävät myös masennusta. 

14.3.6 Karbamatsepiini ja valproaatti 

Pieninä, vasteen mukaisina annoksina 
karbamatsepiini saattaa vähentää joidenkin 
vaikeasti dementoituneiden potilaiden käy-
tösoireita. Sillä on yhteisvaikutuksia monien 
lääkkeiden kanssa ja paljon mahdollisia hait-
tavaikutuksia, minkä takia sen käyttö tulee 
rajoittaa vain kriittisin perustein määriteltyi-
hin tilanteisiin. 

Valproaatin tehosta dementiaa sairastavi-
en potilaiden levottomuuteen ei ole näyttöä, 
joskin sen käyttöä voi tapauskohtaisesti 
harkita. 

Käytösoireiden hoidossa asetyylikoliinies-
teraasin estäjien rinnalla lääkkeettömät 
hoidot ovat tärkeitä. 

Lääkehoidon tulee perustua käytösoirei-
den syyn määrittämisen lisäksi käytösoirei-
den laadun ja niiden dementiaa sairasta-
valle itselleen tai häntä hoitaville 
aiheuttamien haittojen arviointiin. Käytös-
oireita hoidetaan lääkkeillä, kun oireet 
ovat todella voimakkaita ja rasittavat 
huomattavasti potilasta tai heikentävät 
voimakkaasti hänen sosiaalista vuorovai-
kutustaan tai omatoimisuuttaan. 

Lääkehoito on aiheellinen myös, kun 
käytösoireet aiheuttavat vaaratilanteita 
potilaalle itselleen tai muille, tai kun omai-
set eivät niiden takia jaksa hoitaa potilas-
ta. 

Käytösoireiden lääkehoito aloitetaan aina 
hyvin pienellä annoksella, ja lääkehoidon 
tehoa ja mahdollisia haittoja seurataan 
tarkoin. Lääkeannosta suurennetaan 
pienin lisäyksin ja hitaasti. Kaikki käytösoi-
reet eivät lievity lääkkeellä.
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15 Masennustilat

Tässä luvussa käsitellään vain yksisuuntais-
ten masennustilojen hoitoja.

15.1 Sairauden määritys

Iäkkäiden henkilöiden vakavien, keskivaikei-
den ja lievien masennustilojen diagnoosi pe-
rustuu samoihin kriteereihin kuin keski-ikäis-
ten. Iäkkään masennustilojen oireet voivat 
kuitenkin olla moninaisia, ja tunne-elämän 
reaktiot saattavat peittyä fyysisten oireiden 
taakse. Säryt, kivut, väsymys, muistin ja kog-
nitiivisten kykyjen heikkeneminen ja voima-
kas tahtoelämän lamaantuminen saattavat 
olla masennustilan oireita. 

Masennusoireiden syynä voi olla myös 
fyysinen sairaus, kuten kilpirauhasen toimin-
tahäiriö, B12-vitamiinin tai foolihapon puute, 
anemia, uniapnea tai maksan, munuaisten 
tai sydämen vajaatoiminta. Oireet saattavat 
johtua myös lääkkeiden haittavaikutuksista, 
joten masennusoireista kärsivän lääkehoidon 
selvittäminen kuuluu masennusoireiden syyn 
etsimiseen. Pitkäkestoinen bentsodiatsepiinin 
tai sen johdannaisen käyttö, beetasalpaajan 
tai psykoosilääkkeen käyttö saattaa olla 
iäkkään henkilön masennusoireiden syynä. 
Beetasalpaajien on arvioitu aiheuttavan 1–10 
% kaikista niistä iäkkäiden oireistoista, joissa 
masennusoireet ovat keskeisiä. Myös alkoho-
lin käyttö tulee selvittää, sillä etenkin krooni-
nen alkoholin käyttö edistää masennustilan 
syntyä ja ehkäisee sen paranemista. 

Iäkkäiden henkilöiden masennusoireisto 
tai kipujen, muistin ja kognitiivisten häiri-
öiden tai väsymyksen syiden selvittely vaatii 
perusteellisia kliinisiä, laboratorio- ja kuvan-
tamistutkimuksia. 

15.2 Masennuslääkkeet

15.2.1 Näyttö masennuslääkkeen käytön 
hyödystä

Melkein kaikki masennuslääkkeiden vai-
kutuksiin iäkkäiden henkilöiden hoidossa 
kohdistuneet tutkimukset käsittelevät van-
huspsykiatrisessa tai psykiatrisessa hoidossa 
olleiden iäkkäiden potilaiden masennusti-
lojen hoitoja. Perusterveydenhuollossa on 

tehty vain harvoja tutkimuksia. Fyysisesti 
heikkokuntoisten, esimerkiksi vanhainkodeis-
sa tai muissa pitkäaikaislaitoksissa asuneiden 
keskuudessa on tehty vain muutama kontrol-
loitu tutkimus. Suurin osa tutkimuksista on 
kohdistunut 60–84-vuotiaisiin, vakavaa ma-
sennustilaa sairastaviin, fyysisesti kohtalaisen 
hyväkuntoisiin potilaisiin, ja seuranta-ajat 
ovat olleet melko lyhyet. Tutkimuspotilaina 
on ollut hyvin vähän 85 vuotta täyttäneitä 
henkilöitä. Nämä puutteet tuovat ongelmia 
johtopäätösten ja suositusten laatimiseen. 

Lumekontrolloiduissa tutkimuksissa 
trisykliset masennuslääkkeet, selektiiviset 
serotoniinin takaisinottoa estävät lääkkeet 
(SSRI-lääkkeet), mirtatsapiini ja MAO-A:n
estäjä olivat tehokkaita kodeissaan tai 
pitkäaikaislaitoksissa asuvien vakavaa tai 
keskivaikeaa masennustilaa sairastavien 
iäkkäiden hoidossa.  Tutkimuksissa oireet 
lievittyivät 50–60 %:lla hoidetuista. Näiden 
lääkeryhmien tehon välillä ei juurikaan ollut 
eroja. Muiden uudempien noradrenaliinin ja 
serotoniinin takaisinottoa estävien ja/tai ami-
nergisiin reseptoreihin vaikuttavien masen-
nuslääkkeiden tehosta on vähemmän näyttöä 
iäkkäiden potilaiden hoidossa. Kliiniset ha-
vainnot kuitenkin osoittavat venlaflaksiinin, 
tratsodonin, mirtatsapiinin ja reboksetiinin 
vaikuttavan myönteisesti ainakin joidenkin 
vakavasta tai keskivaikeasta masennustilasta 
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kärsivien iäkkäiden oireiston lievittymiseen. 
Masennuslääkkeiden välillä ei näytä olevan 
eroja myöskään vaikutusten alkamisnopeu-
dessa, mutta iäkkäiden henkilöiden parane-
minen alkaa ja etenee hitaammin kuin heitä 
nuorempien. 

Näyttö masennuslääkkeiden tehosta iäk-
käiden henkilöiden lievien masennustilojen 
hoidossa on puutteellinen. Näyttöä kompli-
soimattoman surun hoidossa ei ole. On jon-
kin verran näyttöä pitkäkestoisen dystymian 
paranemisesta, mutta tulokset eivät perustu 
yksinomaan iäkkäiden keskuudessa suoritet-
tuihin tutkimuksiin. 

Näyttö masennuslääkkeiden tehosta 
dementiaa sairastavien potilaiden keskivai-
keiden tai vakavien masennustilojen hoidossa 
on heikko. Muutamassa lumekontrolloidussa 
satunnaistetussa tutkimuksessa moklobemidi, 
sitalopraami ja sertaliini olivat tehokkaita.  
Yksilöiden välisessä vertailututkimuksessa  
paroksetiinilla ja imipramiinilla oli myöntei-
siä vaikutuksia paranemiseen. Paroksetiinilla 
oli kuitenkin vähemmän haittavaikutuksia 
kuin imipramiinilla.   

Masennuslääkkeiden tehosta dementiaa 
sairastavien lievien masennustilojen hoidossa 
ei ole näyttöä. Näyttöä on sensijaan siitä, että 
lievää masennustilaa sairastavien dementoi-
tuneiden psykososiaalinen hoito ja omaisten 
tuki edistävät tämän potilasryhmän masen-
nustilojen paranemista. 

Parkinsonin tautia sairastavien iäkkäiden 
henkilöiden masennustilojen lääkehoitoja on 
tutkittu vähän. Tapausselostusten mukaan 
SSRI-lääkkeet saattavat voimistaa Parkinso-
nin taudin oireita, joskaan yksi avoin tutki-
mus ei tuonut esille näitä haittavaikutuksia. 

15.2.2 Masennuslääkkeiden 
käytön turvallisuus

Useiden masennuslääkkeiden imeytyminen, 
jakaantuminen, metabolia ja erittyminen 
muuttuvat potilaan ikääntyessä. Mitä iäk-
käämpi henkilö on, sitä voimakkaampia 
nämä muutokset ovat. Yksilöllisiä eroja on 
samanikäistenkin välillä. 

Annos trisyklistä masennuslääkettä johtaa 
iäkkään ihmisen elimistössä suurempaan 
pitoisuuteen plasmassa kuin häntä nuorem-
man, ja haitat voivat olla vakavampia kuin  

nuoremmilla. Näitä ovat etenkin antikoliner-
giset haitat (ummetus, virtsaretentio, silmän-
paineen kohoaminen, näköhäiriöt, muistin ja 
muiden kognitiivisten toimintojen heikkene-
minen, sekavuus, sydänoireet, lähinnä rytmi-
häiriöt) sekä alfa- ja histamiinireseptoreiden 
salpauksesta johtuvat haitat (ortostaattinen 
hypotonia, väsymys, sedaatio). Trisykliset 
masennuslääkkeet lisäävät iäkkäiden potilai-
den kaatumisvaaraa, joten niitä ei suositella 
iäkkäiden masennustilojen hoitoon. 

Selektiivisesti serotoniinin takaisinottoa 
estävien (SSRI) masennuslääkkeiden haitat 
(pahoinvointi, ripuli, päänsärky, ahdistunei-
suus, agitaatio) ovat iäkkäiden henkilöiden 
hoidossa vähemmän ongelmallisia kuin 
trisyklisten masennuslääkkeiden haitat. 
Iäkkäiden potilaiden hoitoon sitoutuminen 
käytettäessä SSRI-lääkkeitä on melko hyvä, 
kun lääkehoito aloitetaan pienellä annoksel-
la. Sitalopraamin ja paroksetiinin puoliintu-
misajat ovat iäkkäillä pitemmät kuin keski-
ikäisillä.

Selektiivisen MAO-A:n estäjän, moklobe-
midin farmakokinetiikka ei muutu iän myötä 
ja sen haitat ovat vähäisiä. Suuria määriä 
juustoa tai muita tyramiinipitoisia ruokia on 
kuitenkin vältettävä moklobemidia käytettä-
essä. 

Serotoniinioireyhtymä on masennuslääk-
keiden vakava haittavaikutus. Sen vaara on 
erityisen suuri, kun iäkäs henkilö käyttää 
kahta tai useampaa serotonergistä lääkettä 
samanaikaisesti tai kun yhdenkin serotoner-
gisen lääkkeen annos on suuri. 

Monet masennuslääkkeet hajoavat 
CYP2D6-entsyymin välityksellä. Tämän 
entsyymin toimintaa estävillä lääkkeillä on 
yleisesti haitallisia yhteisvaikutuksia masen-
nuslääkkeiden kanssa (ks. taulukko 5.1 sivu 
13). 

Trisykliset masennuslääkkeet saattavat es-
tää CYP2D6-entsyymin toimintaa ja suuren-
taa etenkin psyykenlääkkeiden tai opioidien 
pitoisuuksia plasmassa tai estää kodeiinin tai 
tramadolin vaikutuksen kivun hoidossa.

Fluoksetiini on vahva CYP2D6-entsyymin 
estäjä, mutta se voi estää myös CYP2C19- 
ja CYP3A4-entsyymejä ja näin suurentaa 
samanaikaisessa käytössä olevan lääkkeen pi-
toisuutta. Fluoksetiinia ei suositella iäkkäiden 
henkilöiden hoitoon myöskään sen pitkän 
vaikutusajan vuoksi. 
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Masennuslääkkeiden käytössä on myös 
muistettava, että noin 7–8 %:lla länsimaiden 
väestöstä on geneettisistä syistä hitaasti toi-
miva CYP2D6-entsyymi. Heidän hoidossaan 
käytetään erittäin pieniä annoksia CYP2D6-
entsyymin kautta metaboloituvia lääkkeitä 
tai valitaan lääke, joka ei metaboloidu kysei-
sen entsyymin kautta. Ongelmatilanteessa voi 
käyttää lääkeainepitoisuuden määritystä. 

15.2.3 Masennuslääkkeen valinta

Masennuslääke on keskivaikeiden ja vakavi-
en masennustilojen hoidossa vain osa hoitoa. 
Siihen tulee aina liittää psykologinen tai 
psykososiaalinen hoito. Masennustilaa sairas-
tavan hoitoon sitoutumiseen tulee kiinnittää 
huomiota mm. kertomalla potilaalle lääkkeen 
myönteisistä vaikutuksista ja siitä, että lääke 
ei aiheuta fyysistä riippuvuutta. On tärkeää 
kertoa, että myönteiset vaikutukset ilmenevät 
hitaasti, useiden viikkojen kuluessa. Toisaalta 
lääkkeen haitalliset vaikutukset, joista tulee 
myös kertoa, ovat hankalimmillaan juuri hoi-
don alussa. Myös luottamuksellinen potilas-
lääkärisuhde edistää hoitoon sitoutumista. 

Valittiinpa hoitoon mikä lääke tahansa, 
aloitusannoksen tulee olla sitä pienempi, mitä 
vanhempi ja fyysisesti sairaampi potilas on. 
Seuranta vaikutusten sekä lääkeannostuksen 
tarkistamiseksi tulee järjestää melko tiheäs-
ti ainakin parin ensimmäisen kuukauden 
aikana. Terapeuttinen vaikutus ilmenee vasta 
6–12 viikon kuluttua, jos lääke on aloitettu 
kohtalaisen pienellä annoksella. Ei-dementoi-
tuneiden vanhusten masennusoireiden seu-
rannassa tulee käyttää iäkkäille tarkoitettuja 
masennusoireasteikkoja. Dementoituneiden 
seuranta järjestetään havainnoimalla heidän 
muistiaan, käyttäytymistäään ja oireitaan 
sekä kyselemällä haitoista. 

Jos potilas on aikaisemmin sairastanut 
lääke- ja muulla hoidolla parantuneen ma-
sennustilan, aikaisemmin käytetyn lääkkeen 
valintaa kannattaa harkita. 

Yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden 
kanssa tulee ottaa huomioon hoidossa. On 
valittava lääke, jolla ei ole vakavia yhteis-
vaikutuksia potilaan käyttämien muiden 
lääkkeiden kanssa ja jonka haittavaikutukset 
kyseisen potilaan hoidossa ovat mahdolli-
simman vähäiset. Serotoniinioireyhtymän 

ehkäisyyn ja tunnistamiseen tulee kiinnittää 
huomiota. 

 Sitalopraamia ja muita SSRI-lääkkeitä 
kuin fluoksetiinia pidetään monissa suosi-
tuksissa ensisijaislääkkeinä (taulukot 15.1 ja 
15.2 ja 15.3). On kuitenkin tärkeintä, että 
lääkäri tuntee määräämiensä lääkkeiden 
farmakologiset ja terapeuttiset ominaisuudet, 
haitat ja mahdolliset yhteisvaikutukset.  

Ahdistuneisuusoireet häviävät masen-
nuksen paranemisen myötä. Voimakkaan 
ahdistuneisuuden hallitessa oireita voidaan 
masennuslääkehoitoon liittää bentsodiatse-
piinilääkitys 2–3 viikon ajaksi. Suositeltavin 
on oksatsepaami pienenä annoksena (7,5–15 
mg) mieluiten pelkästään aamuisin. 

Iäkkäälle potilaalle tulee antaa ohjeet 
masennustilaan liittyvän unettomuuden lääk-
keettömistä hoitokeinoista. On silti myös tar-
kistettava, että unettomuus ei johdu fyysisen 
sairauden oireista tai lääkityksestä. Ensisi-
jaisena lääkehoitona voi kokeilla sedatiivista 
masennuslääkettä (mirtatsapiini, tratsodoni 
tai mianseriini). Vaikeassa unettomuudessa 
potilaalle voidaan määrätä masennuslääk-
keen lisäksi bentsodiatsepiinia (tematsepaami 
10 mg) illalla tarvittaessa otettavaksi 2–3 
viikon ajaksi. 

Psykoottisen masennustilan lääkehoidoksi 
suositellaan psykoosilääkkeen liittämistä ma-
sennuslääke- ja muuhun hoitoon. Ketiapiini, 
olantsapiini, risperidoni tai muu toisen pol-
ven psykoosilääke on suositeltavampi kuin 
perinteinen psykoosilääke. Lääkeannoksen 
tulee olla suositusannosta pienempi, ja vaiku-
tuksia sekä mahdollisia ekstrapyramidaalisia 
ja antikolinergisiä haittoja tulee seurata tar-
koin. Iäkkäille kehittyy neuroleptioireyhtymä 
herkemmin kuin keski-ikäisille. 

Useamman masennuslääkkeen saman-
aikainen käyttö vaikeahoitoisessa iäkkään 
potilaan vakavassa masennustilassa perustuu 
pelkästään kliinisiin kokemuksiin. Tällainen 
hoito tulee rajoittaa vanhuspsykiatriaan pe-
rehtyneiden lääkärien vastuulle. Potilaan tilaa 
on seurattava erityisen tarkasti.    

Sydän- ja verisuonisairauksia sairastavien 
iäkkäiden potilaiden keskivaikeiden ja va-
kavien masennustilojen hoitoon suositellaan 
SSRI-lääkkeitä (ei fluoksetiinia). Suositus 
perustuu pääasiassa näiden lääkkeiden hait-
tavaikutusprofiiliin eli turvallisuuteen. Suosi-
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tusten mukaan venlaflaksiinia tai trisyklisiä 
masennuslääkkeitä ei tule käyttää sydän- ja 
verisuonisairauksia sairastavien hoidossa. 

Aivohalvauksen jälkeinen masennustila 
voi parantua psykososiaalisella hoidolla 
noin kuuden viikon kuluessa sairastumises-
ta, mutta usein masennus jatkuu ja hidastaa 
kuntoutumista. Pitkittyneiden keskivaikeiden 
ja vakavien masennustilojen hoitoa koskevis-
sa kontrolloiduissa tutkimuksissa SSRI-lääk-
keet ovat lievittäneet oireita. Mirtatsapiinia 
suositellaan joissakin ohjeissa, mutta kontrol-
loituihin tutkimuksiin perustuva näyttö sen 
tehosta on puutteellinen. 

Iäkkäiden potilaiden Parkinsonin tautiin 
liittyvän keskivaikean tai vakavan masennus-
tilan hoitosuositukset perustuvat pääasiassa 
kliinisiin kokemuksiin. SSRI-lääkkeet saat-
tavat voimistaa Parkinsonin taudin oireita, 
joten vaikutuksia tulee seurata tarkoin.

 Dementiapotilaille suositellaan masen-
nuslääkehoitoa vain jatkuvan keskivaikean 
tai vakavan masennustilan hoitoon. Näyt-
tö perustuu pääasiassa Alzheimerin tautia 
sairastavien masennustilojen hoitoon. Vas-
kulaarista dementiaa sairastavilla potilailla 
masennustilat ovat kuitenkin yleisempiä kuin 
Alzheimerin tautia sairastavilla. Puhutaan 
vaskulaarisesta masennuksesta eli valkean 
aineen pienten suonten taudin masennuk-
selle altistavasta ja hoitoa vaikeuttavasta 
vaikutuksesta. Sitalopraamin, sertraliinin ja 
moklobemidin tehosta on näyttöä lumekont-
rolloitujen tutkimusten perusteella. Parokse-
tiinin vaikutuksista on vähemmän näyttöä. 
Sitalopraami ja sertraliini kuuluvat suositel-
tavimpiin masennuslääkkeisiin. Seurannan on 
oltava tarkkaa. 

 
Taulukko 15.1 Masennuslääkkeiden käytön periaatteita iäkkäiden 
masennustilojen hoidossa  

•   Masennuslääkkeet ovat tehokkaita keskivaikeiden ja vakavien masennustilojen 
hoidossa.

•  Masennuslääkkeiden vaikutusten välillä ei ole selviä eroja. Trisyklisiä masennus-
lääkkeitä ei suositella haittavaikutusten takia. Erityisen varovainen tulee olla, kun 
trisyklistä masennuslääkettä käytetään yhdessä muiden psyykenlääkkeiden kanssa. 

•  Fyysisiä sairauksia (mm. sydänsairauksia) sairastavien hoidossa selektiivisesti 
serotoniinin takaisinottoa estävät masennuslääkkeet ovat turvallisimpia. Fluokse-
tiinia ei pitkän puoliintumisajan ja CYP-entsyymien estämisvaikutuksen takia tule 
käyttää iäkkäiden hoidossa. Venlafaksiini ja mirtatsapiini voivat olla tehokkaita ja 
hyvin siedettyjä fyysisesti huonokuntoisten hoidossa, paitsi sydänsairailla. 

•  Masennuslääkkeiden haittavaikutukset ja yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden 
kanssa tulee ottaa huomioon.  

•  Masennuslääkehoitoa jatketaan 12 viikon ajan. Ellei teho tässä ajassa tule esille, 
masennuslääke vaihdetaan toisentyyppiseen. 

• Hoidossa pyritään täydelliseen paranemiseen. 

•  Ei-uusiutuneen keskivaikean tai vakavan masennustilan lääkehoidon kesto on 
6–12 kuukautta paranemisen jälkeen. 

•  Lievän masennustilan hoidossa ei käytetä masennuslääkettä, vaan annetaan muu-
ta hoitoa ja seurataan tilannetta.
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Taulukko 15.2  Lääkevalinta iäkkäiden masennustilojen hoidossa
 
  Potilaan muut sairaudet tai  Suositeltavin   Huomioitavaa
  masennustilan erityisoireet lääkeryhmä/lääke
 
  Fyysisesti melko terve iäkäs SSRI-lääke1 
    (ei fluoksetiini)
    Mirtatsapiini
    
  Sydän- ja verisuonisairautta SSRI-lääke1 
  sairastava iäkäs   (ei fluoksetiini) 

  Aivohalvauksen jälkeinen SSRI-lääke1

  masennustila   (ei fluoksetiini) 
    Mirtatsapiini
  
  Dementiaa sairastava iäkäs SSRI-lääke1   Erittäin pieni aloitusannos; 
    (ei fluoksetiini)  vaikutusten tarkka seuranta 
 
  Parkinsonin tautia sairastava SSRI-lääke1   Parkinsonin taudin oireiden
  iäkäs potilas   (ei fluoksetiini)  tarkka seuranta

 
   Voimakas ahdistuneisuus  Mirtatsapiini  Oksatsepaami (7,5–15 mg)          
erityisoireena   Tratsodoni  aamuisin voidaan lisätä

    Mianseriini  hoitoon 2–3 viikon ajaksi 

 
  Vaikea unettomuus   Mirtatsapiini  Tematsepaami (10 mg illalla)
  erityisoireena   Tratsodoni  voidaan lisätä hoitoon 2–3
    Mianseriini  viikon ajaksi tarvittaessa otettavaksi
 
  Psykoottinen masennustila SSRI-lääke1   Toisen polven psykoosilääke
    (ei fluoksetiini)  voidaan lisätä hoitoon
    Noradrenaliinin ja  (pienehkö lääkeannos)
    serotoniinin takaisinottoa 
    estävä tai aminergisiin 
    reseptoreihin vaikuttava 
    lääke2

    Moklobemidi
  
  Lääkeresistentti vakava   Kahden erityyppisen Serotoniinioireyhtymän
  masennustila   masennuslääkkeen  vaara erittäin suuri;
    samanaikainen käyttö sähkösokkihoito, psykologisen ja 
    vain vanhuspsykiatriaan psykososiaalisen hoidon 
    perehtyneen lääkärin tehostaminen suositeltavampia 
    määräämänä ja erityis-
    valvonnassa 

1sitalopraami, essitalopraami, sertraliini, paroksetiini, fluvoksamiini

2mianseriini, milnasipraani, mirtatsapiini, tratsodoni, venlafaksiini
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15.2.4 Masennuslääkehoidon kesto

Iäkkäiden masennustilat paranevat hi-
taammin kuin keski-ikäisten. Lääkehoidon 
ensimmäiset vaikutukset tulevat esille noin 
kuuden viikon kuluttua, mutta paraneminen 
voi edistyä vielä tämänkin jälkeen aina 12 
viikkoon saakka. Masennuspotilailla hoitoon 
sitoumisongelmat ovat yleisiä. Potilaan moti-
voimiseen ja kannustamiseen tulee kiinnittää 
erityistä huomiota. 

Iäkkäiden hoidossa suositellaan vähin-
tään kuuden viikon pituista lääkehoitoa. Jos 
paraneminen on vähänkin edennyt kuuden 
ensimmäisen viikon aikana, aloitettua lääke-
hoitoa kannattaa jatkaa vielä kuuden viikon 
ajan. Ellei selvää vastetta ole havaittavissa 
12 viikon pituisen hoidon aikana, aloitettu 

masennuslääke on syytä vaihtaa toisentyyp-
piseen. 

Jos paraneminen edistyy erittäin hitaasti 
tai ei edisty lainkaan, suositellaan psyko-
logisen hoidon tehostamista (kognitiivinen 
terapia, ryhmäterapiat, ryhmätoiminnat) ja 
vakavissa masennustiloissa myös sähköstimu-
laatiohoitoa. Hoitoresistentin masennuspo-
tilaan kohdalla tulee harkita erikoislääkärin 
konsultaatiota. 

Akuuttihoidon tavoitteena on täydellinen 
tai lähes täydellinen oireettomuus. Paranemi-
sen eli kaikkien oireiden häviämisen jälkeen 
masennuslääkehoitoa suositellaan jatkettavan 
6–12 kuukauden ajan, jos kyseessä on ensim-
mäinen keskivaikea tai vakava masennustila 
elämän aikana. 

Jos iäkäs potilas on elämänsä aikana kär-
sinyt useista toistuvista keskivaikeista tai va-
kavista masennustiloista, masennuslääkehoi-
toa voidaan jatkaa jopa 36 kuukauden ajan. 
Tällöin lääkeannos on se pienin annos, jota 
käytettäessä masennusoireet eivät uusiudu. 

Vieroitusoireiden eli poisjättöoireiden 
välttämiseksi masennuslääkehoito lopetetaan 
annosta hitaasti pienentäen ja samalla masen-
nusoireiden mahdollista palaamista seuraten. 
Hoito pyritään lopettamaan 2–3 kuukauden 
kuluessa. Serotoniinioireyhtymäpotilaan ma-
sennuslääkehoito lopetetaan välittömästi. 

15.2.5 Lääkkeetön hoito

Lääkkeettömän hoidon, kuten kognitiivinen 
terapia, muisteluterapia, liikunta ja sosiaali-
nen ryhmä,  tehosta masennustilaa sairasta-
vien iäkkäiden potilaiden paranemisessa on 
selkeää näyttöä. Masennustilaa sairastavan 
iäkkään hoitoon tulee aina kuulua yksilölli-
siä lääkkeettömiä hoitoja ja ryhmähoitoja. 
Lievää masennustilaa sairastavan potilaan 
hoidossa ne ovat ainoita hoitomuotoja. Kes-
kivaikeaa tai vaikeaa masennustilaa sairasta-
vien hoidossa ne liitetään lääkehoitoon. 

Kirkasvalohoito aamuisin pimeänä vuo-
denaikana voi olla tehokas kaamosmasen-
nuksesta kärsivien henkilöiden hoidossa. 

 
 Taulukko 15.3 Yleisimpien ma-
sennuslääkkeiden suositeltuja 
aloitusannoksia masennustilojen 
hoidossa iäkkäillä

Mitä iäkkäämpi henkilö on, sitä pie-
nempi aloitusannos.

 Aloitusannos 
 
Sitalopraami   10 mg/vrk 
      
Sertraliini 25–50 mg/vrk 
    
Paroksetiini 10–20 mg/vrk 
      
Fluvoksamiini 50–100 mg/vrk 
   
Essitalopraami      5 mg/vrk 
      
Mirtatsapiini 7,5–15 mg/vrk 
      
Tratsodoni 100–200 mg/vrk 
    
Mianseriini   10–30 mg/vrk 
    
Venlafaksiini     75 mg/vrk 
    
Moklobemidi 150–300 mg/vrk 
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16 Unettomuus

16.1 Unen muutokset ikääntyessä 

Unen arkkitehtuurin ja sirkadiaanisen rytmin 
muutokset johtavat mm. siihen, että iäkkään 
uni on pinnallista ja katkonaista (taulukko 
16.1). Yönaikaisia heräämisiä on tiheämmin 
kuin keski-ikäisenä tai nuorena. Ulkopuoliset 
häiriötekijät, melu, nälkä ja huono vuode, 
heikentävät unen laatua iäkkäällä herkemmin 
kuin keski-ikäisellä. 

16.2 Unettomuuden syitä

Unettomuus määritellään samalla tavoin 
kaikissa aikuisiän vaiheissa, eivätkä tavan-
omaiset unen muutokset iäkkäällä ole unet-
tomuutta. Hoitoa vaativan unettomuuteen 
kuuluu väsymys ja muitakin oireita päiväs-
aikaan. Iäkkäiden unettomuuden ja muiden 
unihäiriöiden selvittely vaatii tarkat haastat-
telut vuorokaudessa nukutun unen määrästä 
ja laadusta, sairauksista, muista oireista ja 
terveystavoista sekä mahdollisesti unipäivä-
kirjaseurannan.

Iäkkään henkilön unettomuuden taustalla 
on usein monta syytä. Fyysisten sairauksien 
aiheuttamat yölliset oireet kuuluvat yleisiin 
unettomuuden syihin iäkkäällä (taulukko 
16.2). Jatkuva vuoteessa makaaminen ja 
vähäinen toiminnan ja valon määrä päivisin 
sekä yölliset äänet ylläpitävät pitkäkestoises-
sa laitoshoidossa olevien potilaiden unetto-
muutta. Myös levottomat jalat, jaksottaiset 
raajojen liikehäiriöt ja uniapnea ovat yleisiä 
unihäiriöiden syitä vanhuksilla. 

Jotkut lääkkeet saattavat myös aiheuttaa 
unettomuutta. Lääkkeiden käytön tarkastelu 
ja lääketarpeiden kokonaisarviointi kuuluvat 
vanhuksen unettomuuden syiden selvittelyyn. 

 Antikolinergiset lääkkeet saattavat ai-
heuttaa yöllistä sekavuutta, mikä voi johtaa 
unettomuuteen tai mikä voidaan tulkita unet-
tomuudeksi. Vahvojen antikolinergien (ks. 
taulukko 4.2 sivu 11) käyttöä tulee yleensä 
välttää iäkkäiden hoidossa. Erityisen tar-
peellista tämä on unettomuudesta kärsivien 
iäkkäiden hoidossa.  

Muita unettomuutta mahdollisesti aihe-
uttavia lääkkeitä ovat histamiini-H-2-resep-
torin salpaajat, kortikosteroidit, levodopa ja 

sympatomimeetit. Diureettihoito voi häiritä 
unettomuudesta kärsivän unta aiheuttamal-
la yöllistä virtsaamistarvetta. Sen käytön 
painottaminen aamuun, aamupäivään ja 
päivään saattaa vähentää öistä virtsaamistar-
vetta ja edistää hyvää yöunta. 

Beetasalpaajat saattavat aiheuttaa pai-
najaisunia ja muitakin unihäiriöitä. Niiden 
käyttö voi kuitenkin olla välttämätöntä 
sydän- ja verisuonisairauksien johdosta. Bee-
tasalpaajaa käyttävän potilaan unettomuutta 
hoidettaessa tulee tarkkaan arvioida kyseisen 
lääkkeen hyödyt ja haitat.  

Unettomalla iäkkäällä potilaalla voi olla 
käytössään verenpainelääkkeen lisäksi muita 
lääkeaineita, jotka haittavaikutuksenaan 
alentavat verenpainetta. Tällaisen lääkehoi-
don seurauksena hänen verenpainetasonsa 
voi päivälläkin olla kohtalaisen matala. Yöllä 
verenpaine saattaa laskea liian matalaksi 
aivojen glukoosin ja hapen saannin turvaami-
sen kannalta. Tämä voi johtaa heräämiseen 
öisin. Unettomien lääkehoidon kokonaisuut-
ta on tarkasteltava tästäkin näkökulmasta. 
Unettoman verenpaine mitataan potilaan 
istuessa ja seisoessa, ja hänelle tulee tehdä 
ortostaattinen koe. Verenpainetta alentavien 
lääkkeiden tarpeellisuus tarkistetaan ja veren-
painetautiin määrättyjen lääkkeiden annosta  
pienennetään, jos iäkkäällä on matalasta yöl-
lisestä verenpaineesta johtuvaa unettomuutta. 
Tämä on tärkeää myös dementiaa sairastavi-
en potilaiden hoidossa. 

Teofylliini ja aktivoivat masennuslääkkeet 
saattavat aiheuttaa unettomuutta. Unetto-
malla iäkkäällä tulee välttää teofylliinin ja 
aktivoivien masennuslääkkeiden käyttöä. 
Myös asetyylikoliiniesteraasin estäjät voivat 
aiheuttaa unettomuutta. 
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16.3 Unettomuuden lääkkeetön hoito

Unettomuuden hyvä hoito on tärkeää. Lääk-
keettömät hoidot ovat ensisijaisia, ja niitä 
tulee soveltaa nykyistä yleisemmin.  

Unettomuuden hoidossa keskeistä on 
syiden poistaminen (taulukko 16.2). Siihen 
kuuluvat yöllisiä oireita ja unettomuutta 
aiheuttavien fyysisten sairauksien ja psyyk-
kisten häiriöiden hyvä hoito sekä unetto-
muutta aiheuttavien lääkkeiden korvaaminen 
turvallisemmilla saman sairauden hoitoon 
tarkoitetuilla lääkkeillä. On kiinnitettävä 
huomiota nukkumisympäristön häiriöttö-
myyteen, hyvään vuoteeseen ja päivittäisiin 
toimintoihin. Näyttö on kohtalaisen vahva 
liikunnan, sosiaalisten toimintojen, hyvän 
nukkumisympäristön ja oppimisteoriaan 
perustuvien lääkkeettömien hoitojen vaiku-
tuksista iäkkäiden pitkäkestoisen toiminnal-
lisen unettomuuden hoitoon. Nämä tekijät 
ovat ensisijaisia ja keskeisiä iäkkäiden hyvän 
yöunen edistämisessä ja unettomuuden hoi-
dossa. Lääkkeettömiä hoitoja tulee kehittää 
mm. ryhmäneuvonnoin. 

Toiminnallista unettomuutta kärsivien 
keskuudessa suoritettujen satunnaistettu-
jen, kontrolloitujen tutkimusten perusteella 
lumelääke lyhentää joka kolmannen iäkkään 
nukahtamisaikaa ja pidentää yöunen kestoa 
ainakin muutamia viikkoja kestävän käytön 
aikana. 

 
16.4 Levottomat jalat ja jaksoittaiset 
raajojen liikehäiriöt

Monilla levottomat jalat -oireyhtymästä 
kärsivillä on öisin jaksoittaisia alaraajojen 
liikehäiriöitä. Raudanpuuteanemia, mu-
nuaisten vajaatoiminta, nivelreuma, peri-
feerinen neuropatia ja runsas kahvinjuonti 
saattavat voimistaa näitä oireita iltaisin ja 
öisin. Matala magnesiumtaso voi aiheuttaa 
levottomat jalat -oireyhtymän. Kahvinjuon-
nin rajoittaminen ja pohjelihasten venyttely 
iltaisin kuuluvat lääkkeettömiin hoitoihin. 
Jos potilaalla on anemia, hoitona on rauta-
lääkitys. Jos anemiaa ei todeta ja oireet ovat 
vaikeita, hoidoksi suositellaan pramipeksolia 
tai ropinirolia erittäin pienenä annoksena 
noin tunti ennen nukkumaanmenoa. Näillä 
dopamiiniagonisteilla voi olla ongelmallisia 

haittoja etenkin, jos iäkkäällä on käytössään 
muita keskushermostoon vaikuttavia lääk-
keitä. Muistin, muiden kognitiivisten kykyjen 
ja tasapainon seuranta kuuluu hoitoon, jos 
dopamiiniagonistin käyttö aloitetaan. 

Jos dopamiiniagonistihoito ei tehoa, 
jaksoittaisen raajaliikehäiriön hoitoon voi 
kokeilla bentsodiatsepiinia (klonatsepaami 
0,5 mg illalla). Tässä hoidossa tulee muistaa 
bentsodiatsepiinin haitat iäkkäiden potilaiden 
hoidossa. Jaksoittaisia raajojen liikehäiriöitä 
koskevan diagnoosin tulee olla varmistettu 
tarkoin tutkimuksin. 

Taulukko 16.1 Unen normaalit 
muutokset vanhetessa 

•  Nukkumaanmeno iltaisin siirtyy 
varhaisempaan aikaan

•  Herääminen siirtyy aamun varhai-
sempaan aikaan

• Nukahtamisaika pitenee

•  Syvän NREM-unen kokonaiskesto 
lyhenee

•  Kevyen NREM-unen kokonaiskesto 
pitenee

•  REM-unen kokonaiskesto lyhenee 
hieman

•  Lyhytkestoisten heräämisten määrä 
lisääntyy

•  Yöuni muuttuu pinnalliseksi ja 
katkonaiseksi

• Päivätorkahtelut yleistyvät

• Vuorokaudessa tarvitun unen 
 määrä ei muuttune

• Yöunen kesto voi lyhentyä
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16.5 Uniapnea

Uniapnean hoito on syyn perusteella opera-
tiivinen tai konservatiivinen (CPAP). Bent-
sodiatsepiinia tai sen tavoin vaikuttavaa lää-
kettä ei pidä määrätä uniapneaa sairastavan 
unihäiriöiden hoitoon, koska se voi pahentaa 
yönaikaista hypoksemiaa. 

16.6 Uni-valverytmin häiriöt

Etenkin Alzheimerin tautiin ja muihin de-
mentiamuotoihin saattaa kuulua vaikea uni-
valverytmin häiriö. Iäkäs valvoo öisin pitkiä 
aikoja ja nukkuu päivisin. Kirkasvalohoito 
aamuisin (ennen klo 10) ja melatoniinin ly-
hytaikainen käyttö (2 mg) iltaisin juuri ennen 
nukkumaanmenoa voivat palauttaa uni-val-
verytmin normaaliksi. 

16.7 Toiminnallisen unettomuuden 
lääkkeellinen hoito

Kuten edellä on esitetty, lääkkeettömät hoi-
dot ovat keskeisiä erityisesti toiminnallisen 
unettomuuden hoidossa (taulukko 16.3).

16.7.1 Bentsodiatsepiinit ja niiden kaltaiset 
lääkeaineet

Bentsodiatsepiinien vaikutuksia unettomuu-
den hoidossa käsitelleet satunnaistetut, kont-
rolloidut tutkimukset ovat olleet vain muu-
tamien viikkojen pituisia. Niiden perusteella 
alle kuuden viikon kestoinen bentsodiatse-
piinin käyttö pidentää yöunen kestoa lume-
lääkehoitoon verrattuna, mutta ei lyhennä 
nukahtamisaikaa. Myös REM-uni vähenee. 
Lyhytaikaiseenkin bentsodiatsepiinijodannai-
sen käyttöön liittyy iäkkäillä monia haittoja, 
kuten päiväväsymys ja huimaus. 

Bentsodiatsepiinien pitkäaikaisen käy-
tön haittavaikutukset iäkkäillä on selkeästi 
dokumentoitu. Lääkkeen kumuloitumisvaara 
jatkuvassa käytössä on suuri. Päiväväsymyk-
sen ja huimauksen lisäksi haittoja ovat altis-
tuminen kaatumistapaturmille ja murtumille 
sekä tarkkaavaisuuden, keskittymiskyvyn, 
ongelmien ratkaisukyvyn, psykomotoristen 
kykyjen, sanallisen ja ei-sanallisen muistin 
sekä motorisen suoriutumisen heikkenemi-
nen. Jatkuva käyttö voi johtaa myös fyysisen 

Taulukko 16.2 Unihäiriöiden syitä 
iäkkäillä 

Huonot nukkumistottumukset

Häiritsevät ympäristötekijät 

(melu, huono vuode ym.)

Stressi ja elämänvaikeudet

Fyysiset sairaudet ja niiden oireet

• astma, keuhkoahtaumatauti

• sydämen vajaatoiminta

• gastroesofageaalinen refluksi

• artroosi, artriitti

• Alzheimerin tauti, muu dementia

• aivohalvaus

• Parkinsonin tauti

• tihentynyt virtsaamistarve

• erittäin matala verenpaine

Psyykkiset häiriöt

• ahdistuneisuus, masennus

Piristävät aineet, alkoholi

Lääkkeet

• antikolinergit

• diureetit

• histamiini H-2-reseptorin salpaaja

• kortikosteroidit 

• levodopa
• aktivoivat masennuslääkkeet

• sympatomimeetit

• verenpainelääkkeet

• asetyylikoliiniesteraasin estäjät

• teofylliini

•  bentsodiatsepiinin tai sen tavoin 

vaikuttavan lääkkeen käytön äkilli-

nen lopettaminen

Vakavat lääkehaitat

• serotoniinioireyhtymä

Levottomat jalat

Jaksottaiset raajojen liikehäiriöt

Uniapnea

Uni-valverytmin häiriö
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toimintakyvyn, koetun terveyden ja elämän-
laadun heikkenemiseen sekä unettomuuteen. 
Pitkäkestoinen käyttö johtaa myös tolerans-
sin syntyyn. Lääkkeen käyttäjä tarvitsee 
yhä suurempia annoksia lääkevaikutuksen 
aikaansaamiseksi. Bentsodiatsepiinin pitkä-
kestoisen käytön haitat ovat selvästi suurem-
pia kuin hyödyt iäkkäiden unettomuuden 
hoidossa. 

Bentsodiatsepiinin käytön lopettamisen 
jälkeen kognitiiviset kyvyt ja muisti yleensä 
paranevat. Tutkimusten perusteella ne eivät 

kuitenkaan palaudu puolen vuoden seuran-
nan aikana niiden samanikäisten tasolle, 
jotka eivät ole käyttäneet bentsodiatsepiinia. 

Fyysinen riippuvuus bentsodiatsepiinei-
hin ja niiden tavoin vaikuttaviin lääkkeisiin 
kehittyy iäkkäille nopeammin kuin keski-
ikäisille, jopa muutamien viikkojen kuluessa. 
Etenkin useita viikkoja tai sitä kauemmin 
kestäneen lääkekäytön äkillinen lopettaminen 
aiheuttaa vieroitusoireita, kuten hermostunei-
suutta, ärtyisyyttä, vapinaa ja hikoilua. 

Taulukko 16.3 Muusta kuin elimellisestä syystä johtuvan unettomuuden 
hoito

    Lääkkeetön hoito Lääkehoito

• Unettomuuden syiden poistaminen Bentsodiatsepiinijohdos 

• Liikunta päiväsaikaan  • vain vaikeassa unettomuudessa

• Sosiaaliset toiminnat päiväsaikaan  • vain 2–3 viikon ajan

• Valo päiväsaikaan  • vain tarvittaessa, ei joka ilta

• Hyvä ravitsemus, ilta-ateria  • suositeltavin tematsepaami (10 mg)

•     Päivätorkahteluja rajoitetaan vain,   •  lääkkeen ominaisuuksien, 

  jos ne heikentävät yöunen laatua     haittavaikutusten ja oikean 

• Rauhallinen toiminta 2–3 tuntia ennen     käytön neuvonta potilaalle 

 nukkumaanmenoa

• Samanlaisina toistuvat iltarutiinit Sedatoiva masennuslääke

• Hyvä vuode • vain keskivaikean tai vaikean

•  Häiriötön, hämärähkö melko lämmin     masennustilan ja siihen liittyvän

 makuuhuone, lämpimät sukat (ei liukkaat)    unettomuuden hoidossa

• Psyykkinen ja fyysinen rentoutuminen  • mirtatsapiini, tratsodoni tai

 vuoteeseen mentyä    mianseriini

• Vuoteeseen meno ja herääminen 

 toistuen suunnilleen samoihin aikoihin Psykoosilääke

  • vain psykoottisten iäkkäiden tai   

     aggressiivisten ja erittäin levottomien

     dementoituneiden unettomuuden 

     hoidossa iltapäivällä ja illalla

  •  erittäin pieni annos

   

  Melatoniini (2 mg)

  • uni-valverytmin häiriöissä

  • unettomuuden hoidossa
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Bentsodiatsepiinit kuuluvat vain vaikean 
tilapäisen toiminnallisen unettomuuden 
lyhytaikaiseen hoitoon yhdessä lääkkeettö-
mien hoitojen kanssa. Lääkkeen käyttö tulee 
rajoittaa korkeintaan 2–3 viikon mittaiseksi, 
ja tähän aikaan tulee kuulua vieroittaminen 
lääkkeestä. Bentsodiatsepiinia ei saa määrätä 
joka ilta säännöllisesti otettavaksi. Sitä ote-
taan vain tarvittaessa, korkeintaan kolmena 
tai neljänä iltana viikossa. Potilaan on hyvä 
tietää lääkkeen oikean käytön periaatteista, 
toleranssista ja riippuvuuden syntymisestä 
sekä haitoista nimenomaan iäkkään hoidos-
sa. 

Pieni annos keskipitkävaikutteista bent-
sodiatsepiinia on suositeltavin iäkkäiden 
vaikean unettomuuden tilapäiseen hoitoon. 
Parhaiten iäkkäille soveltuu tematsepaami, 
jonka puoliintumisaika keski-ikäisillä on 
noin 8 tuntia ja jolla ei ole aktiivisia metabo-
liitteja. Iäkkäiden vaikean unettomuuden ly-
hytkestoista hoitoa käsittelevän tutkimuksen 
perusteella 10 mg:n ilta-annos tematsepaamia 
on riittävä parantamaan yöunen yhtäjaksoi-
suutta ja pidentämään sen kestoa. Diatsepaa-
mia, klooridiatsepoksidia eikä nitratsepaamia 
ei saa käyttää iäkkäiden unettomuuden 
hoitoon. 

Tsaleploni, tsolpideemi ja tsopikloni poik-
keavat kemialliselta rakenteeltaan bentsodiat-
sepiinijohdannaisista, mutta niiden vaikutus-
kanava on sama. Niiden käytöllä ei ole etuja 
bentsodiatsepiinijohdannaisiin verrattuna. 
Näitä lääkkeitä koskevat tutkimukset rajoit-
tuvat muutamien viikkojen seurantoihin, eikä 
pitkäaikaisen käytön vaikutuksia ja haitta-
vaikutuksia ole tutkittu.

Bentsodiatsepiinien ja niiden tavoin 
vaikuttavien lääkkeiden haittavaikutukset 
ovat dementiavanhuksilla ongelmallisempia 
kuin ei-dementoituneilla iäkkäillä. Dementiaa 
sairastavien unettomuuden hoidossa näitä 
lääkkeitä tulee käyttää vielä harkitummin 
kuin ei-dementoituneiden hoidossa. 

Monet bentsodiatsepiinit ja niiden tavoin 
vaikuttavat lääkkeet metaboloituvat CYP- 
3A4-entsyymin välityksellä, joten CYP-
3A4-entsyymin estäjät suurentavat niiden 
pitoisuuksia plasmassa. Oksatsepaamin ja 
tematsepaamin metaboliaan CYP-entsyymi-
järjestelmä ei vaikuta merkittävästi. 

16.7.2 Masennuslääkkeet

Näyttö masennuslääkkeiden vaikutuksesta 
iäkkäiden unettomuuteen perustuu kliinisiin 
kokemuksiin. Iäkkäiden vakavien ja keskivai-
keiden masennustilojen hoitoon suositellaan 
sedatiivista masennuslääkettä, mirtatsapiinia, 
tratsodonia tai mianseriinia silloin, kun unet-
tomuus on hallitseva masennustilan oire. 

16.7.3 Psykoosilääkkeet

Myös näyttö psykoosilääkkeiden vaiku-
tuksista unettomuuteen perustuu kliinisiin 
kokemuksiin. Psykoosilääkkeen pientä 
annosta voidaan käyttää iltapäivällä ja/tai 
illalla psykoottisten iäkkäiden tai vahvasti 
aggressiivisten ja voimakkaasti levottomien 
dementoituneiden potilaiden unettomuuden 
ja sundown-oireyhtymän hoidossa. 

16.7.4 Melatoniini

Kliinisissä tutkimuksissa melatoniinilla on 
osoitettu olevan myönteisiä vaikutuksia 
iäkkäiden ja dementoituneiden uni-valve-
rytmin palautumisessa. Melatoniini 2 mg:n 
depottablettina on saanut Euroopassa myyn-
tiluvan reseptilääkkeenä. Se on tarkoitettu 
käytettäväksi ainoana lääkkeenä primaarisen 
unettomuuden lyhytaikaiseen hoitoon > 55-
vuotiailla aikuispotilailla, joiden primaarisen 
unettomuuden ominaispiirteenä on huono 
unenlaatu. 

Suositusannos on 2 mg kerran vuorokau-
dessa 1–2 tuntia ennen nukkumaanmenoa 
ja ruoan jälkeen. Tätä annostusta jatketaan 
kolmen viikon ajan.   

Myönteiset vaikutukset uni-valverytmin 
palauttamisessa tai unettomuuden hoidossa 
voivat ilmetä vasta muutamien viikkojen 
kuluttua. Melatoniinilla on lähinnä melko 
harvinaisia haittoja.  

16.8 Vieroittaminen bentsodiatsepiinien ja 
niiden kaltaisten lääkkeiden käytöstä

Bentsodiatsepiinien ja niiden tavoin vaikut-
tavien lääkkeiden käyttö on aina lopetettava 
hitaasti lääkeannosta asteittain pienentäen. 
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Jos käyttö on kestänyt alle kuukauden ajan, 
noin viikon pituinen vieroitusaika on riittävä. 
Kun lääkkeen käyttö on kestänyt useita kuu-
kausia tai vuosia, vieroitus tulee tehdä 2–8 
kuukauden sisällä lääkeannosta asteittain 
pienentäen parin viikon välein. Kullekin poti-
laalle laaditaan yksilöllinen vieroitusohjelma, 
johon kuuluu unettomuuden lääkkeettömien 
hoitojen soveltaminen, bentsodiatsepiinien ja 
niiden tavoin vaikuttavien lääkkeiden oi-
kean käytön ja haittavaikutusten kertominen 
iäkkäälle ja hänen psykososiaalinen tukemi-
sensa. Asteittainen vieroittaminen ei johda 
vieroitusoireiden kehittymiseen. 

Peräti kolme neljästä iäkkäästä pystyy lo-
pettamaan pitkäänkin kestäneen bentsodiat-
sepiinikäytön pysyvästi, ja lähes joka neljäs 
pienentää lääkeannoksensa alle puoleen alku-
peräisestä, jos ohjaus ja tukeminen liitetään 
vieroitukseen. Näyttö vieroituksen hyödyistä 
on vahva. Bentsodiatsepiinin käytön lopet-

tamisen jälkeen muisti, muut kognitiiviset 
kyvyt, fyysinen kunto, elämänlaatu ja unen 
laatu yleensä kohenevat. 

Hoidon lopettaminen ei kuitenkaan ole 
mielekästä, jos se vain pahentaa iäkkään 
oireita eikä muulla hoidolla tilannetta saada 
korjaantumaan. Tällöinkin on pyrittävä 
käyttämään mahdollisimman pientä bentso-
diatsepiiniannosta.

Bentsodiatsepiinin tai sen tavoin vaikut-
tavan lääkkeen käytön äkillisen lopettamisen 
jälkeen vieroitusoireet saattavat iäkkäillä 
ilmetä vasta useiden päivien, jopa 6–8 viikon 
kuluttua. Syynä tähän on näiden lääkkeiden 
puoliintumisaikojen piteneminen ja lääkeai-
neen kumuloituminen ikääntyneellä.
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17 Kivun hoito

17.1 Iäkkäiden kipu

Eri tutkimusten mukaan 16–86 % iäkkäistä 
kärsii toistuvista kivuista ja 25 %:lla kipu 
on jatkuvaa. Krooninen kipu määritellään 
kivuksi, joka on kestänyt yli 3 kuukautta 
tai joka ei lakkaa, vaikka kudosvaurio on 
parantunut. Krooninen kipu huonontaa elä-
mänlaatua ja toimintakykyä.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että 
iäkkäiden potilaiden kipua ei hoideta riittä-
vän tehokkaasti, olipa sitten kyseessä syö-
päkipu tai muusta sairaudesta johtuva kipu. 
Ongelma koskee erityisesti dementiaa sairas-
tavia henkilöitä, jotka eivät useinkaan osaa 
ilmaista kipuoirettaan sanoin, vaan kipu 
saattaa ilmetä erilaisin epäspesifisin oirein. 
Tällaisia vaikeasti tulkittavia oireita ovat 
poikkeavat kasvojen ilmeet, ääntely, huuto ja 
itku, epätarkoituksenmukainen liikkuminen, 
käytösoireet, ärtyisyys, sekavuus, ruokahalun 
menetys ja yleinen toimintakyvyn lasku.

Etiologisen selvittelyn lisäksi kivun arvi-
oinnissa huomioidaan kivun sijainti ja sätei-
ly, kivun luonne ja voimakkuus sekä kipua 
pahentavat ja helpottavat tekijät. 

Iäkkäiden kivun hoitoa käsitteleviä 
tutkimuksia on runsaasti, mutta useimmat 
niistä ovat olleet havainnoivia tai kokeellisia. 
Satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia, 
joissa kipulääkkeitä on verrattu lumelääk-
keeseen tai toiseen kipulääkkeeseen, ei ole 
iäkkäillä juurikaan tehty.

17.2 Parasetamoli ja tulehduskipulääkkeet

17.2.1 Parasetamoli

Parasetamolilla on kohtalainen kipua lie-
vittävä ja antipyreettinen vaikutus, mutta 
vähäinen anti-inflammatorinen vaikutus. 
Riittävään kivunlievitykseen tarvitaan usein 
melko suuri annos, yleensä 1 g kolme kertaa 
vuorokaudessa.  Annosvastetta on seurattava 
potilaskohtaisesti, joillekin annostus 500 mg 
x 3 on riittävä. Maksimiannos on 4 gram-
maa vuorokaudessa, mutta erityisesti iäkkäil-
lä annos on suhteutettava potilaan painoon.  
Suuria annoksia käytettäessä ja pitkäaikai-
sessa hoidossa on muistettava lääkkeen 

haittavaikutukset. Lääke imeytyy nopeasti, ja 
huippupitoisuus saavutetaan 90–120 minuu-
tissa. Parasetamolia on kaupan tabletteina, 
oraalisuspensiona, peräpuikkoina ja infuu-
sionesteenä.

Parasetamolia käytetään lievän ja keski-
vaikean kivun hoitoon. Analgeettinen teho 
lisääntyy yhdistämällä parasetamoli muuhun 
analgeettiin. Satunnaistettuja tutkimuksia, 
joissa on verrattu parasetamolin tehoa ja 
siedettävyyttä tulehduskipulääkkeisiin, ei 
juurikaan ole. Meta-analyysissä ibuprofeeni 
osoittautui reumakivun hoidossa vain hie-
man paremmaksi kuin parasetamoli, mutta 
tutkimusten heikon laadun vuoksi varmoja 
johtopäätöksiä lääkkeiden paremmuus-
järjestyksestä ei voi tehdä. Yleisesti ottaen 
parasetamoli on hyvin siedetty myös iäk-
käillä, joskin lääkkeen terapeuttinen leveys 
on kapea ja erityisesti suuriin annoksiin 
liittyy huomattava maksatoksisuuden vaara. 
Parasetamolinkin on epäilty lisäävän maha-
suolikanavan vuotovaaraa suuria annoksia 
käytettäessä.

Iäkkäiden kivulla on joitakin erityispiirteitä, 
jotka tekevät diagnoosista ja hoidosta 
vaativan. Potilailla saattaa olla useita 
sairauksia, jotka altistavat krooniselle 
kivulle. 

Psyykkiset tekijät ja varsinkin masennus 
lisäävät kipuherkkyyttä ja vaikeuttavat 
kivun syiden tulkintaa. 

Kipu jää helposti tunnistamatta, koska sitä 
ei osata ilmaista ymmärrettävästi. Kuiten-
kin kipua tulee hoitaa. 

Monilääkitys vaikeuttaa kivun hoitoa, 
koska haittojen ja yhteisvaikutusten 
todennäköisyys lisääntyy. 

Vaikeasti hoidettava neuropaattinen kipu 
on yleinen iäkkäillä ja kipu kroonistuu her-
kästi. Toisaalta korkea ikä heikentää 
viskeraalista kivun tuntoa, mikä vaikeuttaa 
esimerkiksi sepelvaltimotapahtumien ja 
vatsan alueen diagnooseja. 
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17.2.2 Tulehduskipulääkkeet

COX-1-entsyymin esto heikentää mahan 
limakalvon suojelumekanismia ja vähentää 
verihiutaleiden aggregaatiota. COX-2-entsyy-
min estolla ei ole vaikutusta mahan limakal-
von suojamekanismeihin, mutta se aiheut-
taa sen sijaan neste- ja natriumretentiota. 
Tavanomaiset tulehduskipulääkkeet estävät 
kummankin entsyymin toimintaa. Uudemmat 
tulehduskipulääkkeet ovat sen sijaan COX-
2-selektiivisiä. Tulehduskipulääkkeet ovat te-
hokkaita lievässä ja keskivaikeassa kivussa ja 
kivuissa, joissa tarvitaan anti-inflammatorista 
vaikutusta. Syöpäkivussa tulehduskipulääk-
keen yhdistäminen opioidihoitoon näyttää 
parantavan tehoa.

Iäkkäät potilaat saavat usein tulehduski-
pulääkkeistä maha-suolikanavan haittoja. 
Etenkin pitkäaikainen hoito altistaa maha- ja 
pohjukaissuolihaavaumille, maha-suolikana-
van verenvuodolle sekä ripulille. Natriumre-
tentio ja munuaisfunktion heikkeneminen ja 
niitä seuraavat turvotustaipumus, verenpai-
neen nousu sekä sydämen vajaatoiminnan 
paheneminen rajoittavat tulehduskipulääk-
keiden käyttöä iäkkäille. Sekä COX-2-estäjät 
että tavalliset tulehduskipulääkkeet lisäävät 
sydän- ja verisuonisairauksien vaaraa, mikä 
voi tietyissä tilanteissa estää niiden käytön 
potilaille, joilla on suuri kardiovaskulaa-
ritapahtumien riski. Myös COX-2-estäjät 
lisäävät maha- ja pohjukaissuolihaavan ja 
maha-suolikanavan vuotojen vaaraa, joskin 
vaaran arvioidaan olevan puolta pienempi 
kuin perinteisillä tulehduskipulääkkeillä. Iäk-
käillä tulehduskipulääkehoitoon kannattaa 
liittää happopumpunestäjä, mikä pienentää 
huomattavasti maha-suolikanavan veren-
vuotovaaraa. Myös misoprostoli pienentää 
maha-suolikanavan verenvuodon vaaraa, 
mutta voi aiheuttaa usein ripulia tai muita 
vatsavaivoja. 

Paikallisesti käytettävät tulehduskipulää-
kevalmisteet lievittävät etenkin akuutteja, 
pinnallisia kiputiloja ilman tulehduskipu-
lääkehoidon tyypillisiä haittoja. Niitä tulee 
käyttää säännöllisesti ohjeen mukaan, jotta 
ihonalaiskudokseen kertyy tehokas pitoisuus 
lääkeainetta.

17.3 Opioidit

Opioidireseptorien kautta vaikuttavat lääk-
keet ovat vaikeankin kivun hoidossa tehok-
kaita. Sekä morfiinista että oksikodonista on 
sekä lyhyt- että pitkävaikutteisia oraalisia 
lääkemuotoja. Heikoilla opioideilla on katto-
vaikutus, minkä vuoksi kipua lievittävä teho 
ei enää lisäänny suositeltua maksimiannosta 
ylitettäessä. 

Vaikea-asteista kroonista kipua hoidetaan 
pitkävaikutteisella oraalisella tai depotlaasta-
rista imeytyvällä opioidilla niin pitkään kuin 
mahdollista. Kroonisessa kivussa lyhytvaikut-
teisia opioideja käytetään vain läpilyöntiki-
pujen hoitoon (taulukko 17.1). 

Opioidien haittavaikutuksia ovat pahoin-
vointi, oksentelu, uneliaisuus, sekavuus, dys-
foria, kutina, ummetus, virtsaretentio, hengi-
tyslama ja keuhkoputkien supistuma. Opioi-
dihoito vaatii yleensä rinnalleen laksatiivin. 
Ei ole riittävää näyttöä siitä, että opioidin 
vaihto toiseen samantyyppiseen opioidiin 
olisi hyödyllinen tilanteessa, jossa riittävää 
kivun lievitystä ei saavuteta tai hoidosta seu-
raa huomattavia haittoja. Iäkkäille potilaille 
opioidihoito aloitetaan annoksella, joka on 
puolet suositellusta aloitusannoksesta ja sen 
jälkeen annosta suurennetaan asteittain, kun-
nes riittävä kivun lievitys on saavutettu tai 
haitat estävät annoksen suurentamisen.  

Sekä perinteiset tulehduskipulääkkeet että 
COX-2-estäjät lisäävät maha-suolikana-
van verenvuotovaaraa erityisesti iäkkäillä 
potilailla. 

Tulehduskipulääkkeen ja varfariinin 
samanaikainen käyttö aiheuttaa huomat-
tavan verenvuotovaaran. Myös paraseta-
moli saattaa lisätä maha-suolikanavan 
vuotovaaraa silloin, kun annos ylittää 
2 g/vrk. 

Tulehduskipulääkkeiden ja ACE:n estäjien 
samanaikaisen käytön on raportoitu 
aiheuttaneen munuaisten vajaatoimintaa 
etenkin iäkkäille potilaille.
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Taulukko 17.1 Opioidit ja niiden annostukset  

Lääke      Tavallinen annostus 

Heikot opioidit    
 
 Kodeiini+parasetamoli  1 tabl x 2–3, 1 poretabl x 2–3   

 Kodeiini+ibuprofeeni  1 tabl x 2–3
 
   Tramadoli  kapseli: 50 mg x 2–3, maks. 200 mg
    depottabletti:100 mg x 2   
   peräpuikko: 100 mg x 2    
   tipat: 50 mg x 2–3
   liukeneva tabletti: 50 mg x 2

Vahvat opioidit
    
 Morfiinihydrokloridi  injektioneste    
 
 Morfiinihydrokloriditrihydraatti  depottabletti: 10–30 mg x 2    
 
 Morfiinisulfaatti  depotkapseli: 10–30 mg x 2
   depottabletti: 10–30 mg x 2
   depotrakeet mikstuuraa varten: 30 mg x 2
 
    Oksikodonihydrokloridi   injektioneste/infuusioneste 
      kapseli: 5–10 mg x 4–6   
      depottabletti: 5–20 mg x 2   
      oraaliliuos: 5–10 mg x 4–6
 
 Metadoni  tabletti: 2,5–5 mg x 3   
 
 Hydromorfoni kapseli: 1,3–2,6 mg x 4 
   depotkapseli: 4 mg x 2   
 
    Fentanyyli     depotlaastari:12–50 mikrog/t/ 3 vrk  
      imeskelytabletti: 200–400 mikrog x 1–4 

Osittainen agonisti
  
 Buprenorfiini  resoribletti: 0,2–0,4 mg x 2–3  
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CYP2D6-entsyymin estäjät (mm. fluoksetii-
ni, trisykliset masennuslääkkeet, useat 
psykoosilääkkeet ja selekoksibi, ks. 
taulukko 5.1 sivu 13) estävät tramadolin 
ja kodeiinin metaboloitumista aktiiviseen 
muotoon ja vähentävät näiden analgeet-
tista tehoa.

Tramadolin samanaikainen käyttö toisen 
serotonergisen lääkkeen kanssa voi johtaa 
vaaralliseen serotoniinioireyhtymään (ks. 
taulukko 5.2 sivu 14). 

17.3.1 Kodeiini

Kodeiini on aihiolääke, josta osa metaboloi-
tuu morfiiniksi CYP2D6-entsyymin kataly-
soimana. Tämä entsyymi puuttuu lähes 
10 %:lta suomalaisista ja näillä potilailla ko-
deiini ei metaboloidu morfiiniksi ja on siten 
tehoton. Myös potilaan käyttämä muu lääke 
voi estää tämän metaboloitumisen. Kodeiini 
aiheuttaa lähes aina ummetusta. Muut hait-
tavaikutukset ovat paljolti samanlaisia kuin 
opioideilla yleensäkin. Iäkkäillä kodeiinin 
enimmäisannos on yleensä 180 mg/vrk.

17.3.2 Tramadoli

Tramadoli estää noradrenaliinin takaisinot-
toa hermopäätteeseen ja lisää serotoniinin va-
pautumista hermopäätteestä. Sen metaboliitti 
on heikko myy-opioidiagonisti. Myös tra-
madoli on aihiolääke, joka muuttuu vaikut-
tavaksi aineeksi CYP2D6-entsyymin avulla. 
Tämänkin lääkkeen metaboloitumiseen 
voivat vaikuttaa samat tekijät kuin kodeii-
nin metaboloitumiseen. Tramadoli aiheuttaa 
hengitysvajausta, riippuvuutta ja toleranssia 
vähemmän kuin vahvat opioidit. Tramadolin 
toimittaminen apteekista vaatii alkuperäisen 
lääkemääräyksen.

 Tramadoli on tehokas akuuttien ja kroo-
nisten kiputilojen hoidossa mukaan lukien 
myös neuropaattisen kivun hoito, joskin 
iäkkäitä hoidettaessa haitat ovat melko 
yleisiä. Lääkkeestä on sekä lyhyt- että pitkä-
vaikutteinen depotvalmiste ja näitä voidaan 

myös yhdistellä. Etenkin iäkkäät potilaat 
saavat herkästi tyypillisiä haittoja, huimaus-
ta, pahoinvointia, väsymystä, päänsärkyä ja 
sekavuutta. Kun kroonisesta kivusta kärsivil-
lä iäkkäillä henkilöillä verrattiin tramadolin 
tehoa kodeiini+parasetamolivalmisteeseen, 
tehoissa ei ollut eroa, mutta tramadoliryh-
mästa lähes 20 % keskeytti hoidon haittavai-
kutusten vuoksi (18,8 % vs. kodeiini/parase-
tamoliryhmä 9,6 %). Tavallinen hoitoannos 
iäkkäille on pienempi kuin nuoremmille 
potilaille, yleensä 50–150 mg vuorokaudessa. 
Suurempiakin annoksia voidaan käyttää, jos 
haittavaikutuksia ei ilmene. Vaikutuksen ja 
haittojen seuranta on tärkeää.

17.3.3 Dekstropropoksifeeni

Dekstropropoksifeenin terapeuttinen leveys 
on kapea ja yliannostuksessa syntyy herkästi 
vaaratilanteita. Lääke pidentää QTc-aikaa. 
Alkoholin kanssa nautittuna dekstropropok-
sifeeni on hengenvaarallinen. Norpropoksi-
feeni on sen aktiivinen metaboliitti, joka voi 
kumuloitua iäkkäillä ja munuaisten vajaatoi-
mintaa sairastavilla potilailla. Dekstropro-
poksifeenin käyttöä ei suositella, ja sitä tulee 
välttää erityisesti silloin, kun munuaisten 
toiminta on heikentynyt.

17.3.4 Morfiini ja oksikodoni

Morfiini ja oksikodoni ovat vahvoja opioi-
deja, joilla saavutetaan tehokas kivun lie-
vitys kivun etiologiasta riippumatta. Myös 
neuropaattisessa kivussa ne ovat tehokkaita. 
Pitkäaikaisessa käytössä kehittyy tolerans-
sia, minkä vuoksi annosta on suurennetta-
va tehon säilyttämiseksi. Riippuvuutta voi 
kehittyä, mutta iäkkäiden potilaiden kivun 
hoidossa vaaran uskotaan olevan pienemmän 
kuin yleensä. Vahvoja opioideja käytetään 
tyypillisesti syöpäkivun lievitykseen, mutta 
myös muita kroonisia kipuja on mahdollista 
hoitaa oraalisella morfiinilla tai oksikodonil-
la, jos muilla kipulääkkeillä ei ole päästy riit-
tävään kivunlievitykseen. Hoito vaatii tällöin 
selvän käyttöaiheen ja huolellisen seurannan. 
Kotihoidossa potilaalta vaaditaan hyvää hoi-
toon sitoutumista. Hoito aloitetaan pienillä 
annoksilla ja annosta suurennetaan vähitellen 
vaikutuksia seuraten kunnes riittävä teho 
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  Taulukko 17.2 Neuropaattisen kivun 
  yleisiä syitä  

  Sentraalinen  
 aivotapahtumien jälkitilat  
 MS-tauti  
 selkäydinvamma 

  Perifeerinen  
 ääreishermovammojen jälkitilat 
 polyneuropatia  
 hermopinnetilat 

  Sekamuotoinen  
 postherpeettinen kipu 

saavutetaan. Mikäli hoito lopetetaan, myös 
se tehdään asteittain. Injektiomuotoisten 
valmisteiden lisäksi morfiinista on saatavana 
pitkävaikutteinen depottabletti ja oksikodo-
nista sekä pitkävaikutteinen depottabletti että 
nopeavaikutteinen kapseli ja oraaliliuos, joita 
voidaan käyttää läpilyöntikipujen hoitoon. 

17.3.5 Metadoni

Metadoni on vanha opioidi, jota on tutkittu 
varsin niukasti. Metadonin puoliintumisaika 
on pitkä, ja tasapainotilan saavuttaminen 
voi kestää lähes kaksi viikkoa. Farmakoki-
netiikkansa vuoksi metadoni sopii pitkäai-
kaiseen kivun hoitoon. Metadonia käytetään 
iäkkäiden kiputilojen hoidossa melko vähän. 
Metadonihoito vaatii kokemusta ja siksi se 
sopii kivun hoitoon perehtyneiden yksiköi-
den käyttöön.

17.3.6 Fentanyyli

Fentanyyli on synteettinen, erittäin vahva 
opioidi, jota käytetään hitaasti imeytyvä-
nä depotlaastarina ja nopeavaikutteisena 
imeskelytablettina. Depotlaastarista lääkkeen 
huippupitoisuus saavutetaan 8–16 tunnis-
sa ja tasapainotila 24 tunnissa. Fentanyyli 
metaboloituu maksassa ja sen puoliintumis-
aika on 13–25 tuntia. Laastari vaihdetaan 
joka kolmas vuorokausi. Lääkepitoisuus on 
tasainen ja vastaa lääkeinfuusiota. Jos vaste 
on oletettua heikompi, syynä voi olla esimer-
kiksi laastarin huono kiinnittyminen hikiselle 
iholle tai kakektisen potilaan heikentynyt 
ihoverenkierto. Opioidin pitoisuutta plasmas-
sa on syytä mitata, ja tarvittaessa antaa lääke 
suun kautta tai injektiona. Parhaiten fenta-
nyyli sopii potilaalle, jonka opioiditarve jo 
tiedetään. Kahdeksan tutkimuksen meta-ana-
lyysissä verrattiin fentanyylidepotlaastarin 
ja oraalisen depot-morfiinin tehoa ja siedet-
tävyyttä. Fentanyyli osoittautui tehokkaam-
maksi varsinkin muussa kivussa kuin syöpä-
kivussa. Ummetusta ja uneliaisuutta ilmeni 
fentanyylin käytön yhteydessä vähemmän 
kuin morfiinia käytettäessä. Syöpäpotilaiden 
läpilyöntikivuissa imeskelytabletti osoittautui 
tehokkaaksi. Muihin kuin syöpäpotilaiden 
läpilyöntikipuihin imeskelytablettia ei pidä 
käyttää. Fentanyyli vahvistaa muiden keskus-
hermostoa lamaavien lääkkeiden vaikutusta.   

17.3.7 Buprenorfiini

Buprenorfiini on suussa liukenevana res-
oribletti, jonka vaikutus alkaa nopeasti. 
Iäkkäille lääke aiheuttaa usein huimausta ja 
pahoinvointia. Agonisti-antagonistina bupre-
norfiini heikentää muiden opioidien vaiku-
tusta.  

17.4 Neuropaattinen kipu

Useat sekä keskushermostoa että perifeerisiä 
hermoja vioittavat sairaudet voivat aiheuttaa 
neuropaattisia kiputiloja (taulukko 17.2). 
Kiputila on usein krooninen ja voi olla inva-
lidisoiva aiheuttaen masennusta, unihäiriöitä 
ja toimintakyvyn vähenemistä.

Neuropaattinen kipu on usein resistentti 
monille lääkkeettömille hoidoille. Tämän 
vuoksi yleensä aina tarvitaan pitkäaikaista 
kivun lääkehoitoa, joka räätälöidään yk-
silöllisesti. Lääkityksen tehoa arvioidaan 
käyttämällä yhtä lääkettä kerrallaan ja suu-
rentamalla lääkeannos suurimpaan siedet-
tyyn annokseen. Jos lääke ei tehoa, lääkitys 
puretaan ja tehdään sama kokeilu toisen-
tyyppisellä lääkkeellä. Usein riittävän tehon 
saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin usean eri 
mekanismilla toimivan lääkkeen yhdistelmä-
hoito. Sen  toteutumista ja tehoa voi seurata 
esimerkiksi kipupäiväkirjan avulla.
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17.4.1 Trisykliset masennuslääkkeet

Trisyklisten masennuslääkkeiden, ennen 
kaikkea amitriptyliinin, tehosta on runsaasti 
tutkimusnäyttöä neuropaattisten kiputilojen 
hoidossa. Analgeettinen teho on masen-
nuksesta riippumaton. Kaksi kolmasosaa 
potilaista saa vähintään kohtalaisen kivun 
lievityksen ja viidesosa potilaista saa haitta-
vaikutuksia, joiden vuoksi hoito keskeyte-
tään. 

Amitriptyliinin aloitusannos iäkkäillä on 
10 mg illalla ja annosta suurennetaan vähi-
tellen 25–50 mg:aan. On muistettava, että 
trisyklisillä masennuslääkkeillä on vahva 
antikolinerginen vaikutus, mikä voi aiheut-
taa virtsaretentiota, heikentää kognitiivisia 
toimintoja, aiheuttaa sekavuutta ja ortostatis-
mia. Tämän vuoksi trisyklisiä masennuslääk-
keitä tulee käyttää varoen potilaille, jotka 
ovat alttiita näille haitoille. 

Näyttö uusien masennuslääkkeiden tehos-
ta kivun hoidossa on vielä vähäistä, mutta 
venlafaksiinin on osoitettu olevan yhtä teho-
kas kuin trisykliset lääkkeet neuropaattisen 
kivun hoidossa. SSRI-masennuslääkkeet eivät 
näytä olevan yhtä tehokkaita kuin trisykliset 
lääkkeet.   

17.4.2 Epilepsialääkkeet

Jotkut epilepsialääkkeet (gabapentiini, 
pregabaliini ja karbamatsepiini) tehoavat 
sekä sentraalisessa että perifeerisessä pitkä-
aikaisessa neuropaattisessa kivussa (tauluk-
ko 17.3). Sen sijaan näyttö akuutin kivun 
hoidossa on heikompi. Kahdelle kolmasosalle 
neuropaattisesta kivusta kärsivistä potilaista 
saadaan aikaan vähintään kohtalainen kivun 
lievitys. 

Karbamatsepiinin ja gabapentiinin vä-
lillä ei näytä olevan eroa tehossa tai siedet-

tävyydessä. Epilepsialääkkeillä on melko 
yleisiä haitta- ja yhteisvaikutuksia, minkä 
vuoksi potilaan seuranta on tärkeää. Hait-
tavaikutuksia ovat keskushermosto- ja 
ruoansulatuskanavaoireet sekä kognitiivi-
set haitat. Karbamatsepiinin haittoja ovat 
lisäksi hyponatremia, leukopenia ja maksan 
transaminaasien nousu. Etenkin iäkkäiden 
potilaiden hoidossa gabapentiinin ja pregaba-
liinin etuina karbamatsepiiniin verrattuna on 
vähäisemmät yhteisvaikutukset. 

Yli 65-vuotiaiden pregabaliinihoidossa 
tulee muistaa, että oraalisen pregabaliinin 
puhdistuma pienenee yhdenmukaisesti iän 
myötä pienenevän kreatiniinin puhdistu-
man kanssa. Pregabaliinin annosta voi olla 
tarvetta pienentää potilaille, joilla on ikään 
liittyvää munuaistoiminnan heikkenemistä. 
Pregabaliinihoitoon on yhdistetty heitehui-
mausta ja uneliaisuutta, jotka voivat lisätä 
kaatumisia iäkkäillä potilailla. Jos neuropaat-
tisen kivun pregabaliinihoito on lopetettava, 
se on nykyisen hoitokäytännön mukaan suo-
siteltavaa tehdä asteittain vähintään yhden 
viikon kuluessa.

  
  Taulukko 17.3 Neuropaattisen kivun hoitoon sopivia epilepsialääkkeitä 

  Lääke Aloitusannos Tavallinen ylläpitoannos 

Gabapentiini 100 mg x 2 100–400 mg x 2 
Pregabaliini 25–50 mg x 1 50–150 mg x 2  
Karbamatsepiini 100 mg x 2 100–400 mg x 2 

CYP3A4-entsyymin toimintaa estävät 
lääkkeet voivat aiheuttaa karbamatsepii-
nin pitoisuuden suurenemisen plasmassa 
altistaen haittavaikutuksille. Tällaisia 
lääkkeitä ovat mm. kalsiumsalpaajat, 
eräät SSRI-lääkkeet, makrolidiantibiootit ja 
atsolisienilääkkeet. Myös greippimehu 
suurentaa karbamatsepiinin pitoisuutta.  

Karbamatsepiini puolestaan heikentää 
mm. trisyklisten masennuslääkkeiden, 
risperidonin ja fentanyylin tehoa sekä 
varfariinin antikoagulaatiovaikutusta. 
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Porrastettu kivun hoito. 
Peruslääke on parasetamoli tai tulehduskipulääke, johon tarvittaessa liitetään vahvempi 
kipulääke, yleensä mieto opioidi ja seuraavassa vaiheessa vahvempi opioidi.

17.4.3 Muut kipulääkkeet

Osa neuropaattisesta kivusta kärsivistä 
vanhuksista hyötyy opioideista. Koska 
neuropaattisessa kivussa kyse on useimmiten 
kroonisesta kiputilasta, vahvojen opioidien 
käytön tulee perustua riittävään kokemuk-
seen kivun lääkehoidosta. Heikoista opioi-
deista tramadoli on osoittautunut tehokkaak-
si myös neuropaattisen kivun hoidossa ja se 
näyttää olevan tässä käytössä parempi kuin 
kodeiini, joskin haitat saattavat estää sen 
käytön. 

17.5 Lääkehoidon toteutus

Kivun perussyy hoidetaan, jos se on mahdol-
lista. Vaikka lääkkeettömien hoitojen (lämpö, 
hieronta, liikehoito, akupunktio) tehosta on 
vain vähän kontrolloituja tutkimuksia, niillä 
on tärkeä sijansa kivun hoidossa. Ahdistuk-
sen ja masennuksen hoito kuuluu kivun hoi-
toon riippumatta siitä, ovatko ne kivun syitä 
vai seurauksia. Tehokkaan kipulääkityksen 
riittävän aikainen aloitus ehkäisee kivun 
kroonistumista. 

    Porrastetun lääkehoidon peruslääke on 
parasetamoli tai tulehduskipulääke, johon 
tarvittaessa liitetään vahvempi kipulääke, 
yleensä mieto opioidi ja seuraavassa vaihees-
sa vahva opioidi (kuva, taulukko 17.4). Lää-
keannosta suurennetaan asteittain, kunnes 
riittävä vaikutus on saavutettu. Jos riittävää 
kivunlievitystä ei saavuteta tai lääkkeen 
haittavaikutukset ovat huomattavat, lääke-
hoito lopetetaan ja tilalle aloitetaan toinen 
kipulääke. Samalla mekanismilla vaikuttavia 
lääkkeitä ei yhdistellä. Kipulääke pyritään 
antamaan suun tai ihon kautta. Parenteraa-
liseen annostukseen turvaudutaan vain, jos 
muu antotapa ei onnistu. Pitkäaikaista kipua 
pyritään hoitamaan kipulääkkeellä, jonka 
vaikutusaika on pitkä. Läpilyöntikivut hoide-
taan nopeavaikutteisella kipulääkkeellä. Vai-
keiden kiputilojen hoidossa voidaan käyttää 
myös paikallispuudutusta tai kipupumppu-
hoitoa. Tietyissä erityistilanteissa onkologi-
nen hoito (esim. sädehoito luumetastaaseissa) 
ja kirurginen palliaatio (esim. patologisten 
murtumien kirurginen hoito, painehaavojen 
kirurginen korjaus) voivat lievittää kipua 
tehokkaasti. 
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Taulukko 17.4 Kipujen lääkehoidon periaatteita iäkkäillä  

Hoitosuositus 

   Hoidon aloitus parasetamolilla tai tulehduskipulääkkeellä 
    Tulehduskipulääkehoidon kestäessä yli 2 viikkoa tai aina suuren riskin potilaille 

mahan suojalääkkeeksi aloitetaan happopumpunestäjä- tai misoprostolihoito
   Tarvittaessa hoitoon liitetään mieto opioidi (kodeiini) 
    Tarvittaessa mieto opioidi korvataan vahvalla opioidilla (morfiini, oksikodoni, 

fentanyyli, metadoni, hydromorfoni) 
    Neuropaattisen kivun peruslääke on trisyklinen masennuslääke, johon tarvittaessa 

yhdistetään epilepsialääke 

Vältettävä 

   tulehduskipulääkkeiden pitkäaikaiskäyttöä ilman mahasuojalääkitystä 
   serotonergisen lääkkeen samanaikaista käyttöä tramadolin kanssa 

 (ks. taulukko 5.2 sivu 14)  
   buprenorfiinin ja muiden opioidien samanaikaista käyttöä 
   dekstropropoksifeenin käyttöä 
    parenteraalista kivun hoitoa silloin, kun muu antotapa on mahdollinen

Kipupotilaan aktivointi ja kuntoutus ovat 
erityisen tärkeitä, koska toimintakyky huo-
nonee nopeasti kivun myötä.

Kipulääkkeen annostuksessa tulee ottaa 
huomioon potilaan ikä. Nyrkkisääntönä 
voidaan pitää sitä, että iäkkäille potilaille 
kipulääkkeen aloitusannos on puolet nuorten 
ja keski-ikäisten aloitusannoksesta. Iäkkäiden 
potilaiden hoidossa tulee suosia lääkkeitä, 
joiden yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden 
kanssa ovat mahdollisimman vähäisiä. Koska 
kipulääkkeiden terapeuttinen leveys on kapea 
ja iäkkäät potilaat saavat herkästi haittoja, 
lääkehoidon toteutuminen varmistetaan 
tarjoamalla riittävästi tietoa sekä potilaalle 
että hänen läheisilleen. Hoidon seuranta on 
välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa hoi-
don riittävyys ja toisaalta minimoida hoidos-
ta syntyvät haitat. Vaikka potilasta voidaan 
sairautensa vuoksi hoitaa useassa hoitopai-
kassa, olisi tärkeää, että yksi lääkäri vastaisi 
kokonaishoidosta ja kirjoittaisi esimerkiksi 
opioidilääkitykseen tarvittavat erityisreseptit.
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Taulukko 18.1 Huimausoireita

Vertigo eli kiertohuimaus
•  benigni paroksymaalinen asento-

huimaus
• akuutti labyrintiitti
• Ménièren tauti
•  vertebrobasilaarinen verenkierto-

häiriö
• aivorungon verenkiertohäiriö
• aivokasvain 
• perilymfan fistula
• kaularankaperäinen vertigo

Presynkope eli tajunnan himmenemisen 
tunne
• ortostaattinen hypotonia
• vasovagaalinen kohtaus
• heikko sydämen iskuvolyymi

Epävarmuuden tunne (dysequilibrium)
•  sisäkorvan tasapainoelimen toi-

minnan menetys 
•  proprioseptiivisten ja somato-
 sensoristen aistinelinten toiminnan  
 häiriö
• huono näkö
•  aivojen motoristen keskusten häi-

riö
•  lääkehaitta (ks. taulukko 4.1 sivu 

10)
•  useat samanaikaiset neurosensori-

set häiriöt

Epäspesifinen huimaus eli pään keveyden 
tunne
• hyperventilaatio
• masennustila
• ahdistuneisuushäiriö

18 Huimaus 

18.1 Huimausoireiden jaottelua

Huimauksen tunteet voidaan jaotella seuraa-
viin oireryhmiin: vertigo, presynkope, epävar-
muuden tunteet (dysequilibrium) ja epäspe-
sifinen huimaus (taulukko 18.1). Vertigo eli 
kiertohuimaus on tunne siitä, että ympäristö 
pyörii. Presynkopella tarkoitetaan pyörty-
misen tai tajunnan himmenemisen tunteita. 
Asennon ylläpitämiseen liittyviä epävarmuu-
den tunteita koetaan pääasiassa vartalossa ja 
alaraajoissa eikä päässä. Ne häviävät yleensä 
istuma- tai makuuasennossa. Epäspesifisen 
huimauksen tunteet ovat pään keveyden tai 
raskauden tunteita. 

Kiertohuimaus on melko harvinainen oire 
iäkkäillä, kun taas kolme muuta huimaus-
tyyppiä ovat yleisiä. 

18.2 Vanheneminen altistavana tekijänä

Sisäkorvan tasapainoelin, näkö, proprio-
septiivinen asentotunto, kosketustunto, 
painetunto ja kuulo ovat keskeisiä tasapai-
non ylläpitämiseen osallistuvia aistinelimiä. 
Tasapainon hallinta vaatii näiden hyvän toi-
minnan ja yhteistoiminnan lisäksi keskusher-
moston, tahdonalaisen lihaksiston, verenkier-
toelimistön ja nivelten hyvää toimintakykyä. 
Mikä tahansa virheellinen aistimusinfor-
maatio mainituissa aistinelimissä, tasapai-
non hallintaan osallistuvien aistinelinten 
yhteistoiminnan häiriö, hidas tai virheellinen 
aistimusten tiedonsiirto keskushermostossa 
tai motoristen toimintojen häiriö voi aiheut-
taa tasapainon ylläpitämiseen osallistuvien 
aistimusten häiriön ja huimauksen tunteen. 
Kyseessä on aistinelimistä tulevan informaa-
tion input-häiriö, joka koetaan keskusher-
mostossa.

Sensoristen reseptoreiden määrä vähenee 
ikääntymisen myötä sisäkorvan tasapaino-
elimessä, proprioseptiivisissa asentotun-
toelimissä ja retinalla, ja näkö heikkenee. 
Aikuisikäiset käyttävät tasapainon hallinnas-
sa näköaistin kautta välittyviä tietoja enem-
män kuin proprioseptiivisen asentotunnon 
tai sisäkorvan tasapainoelimen välittämiä 
tietoja. Iäkäs usein pyrkii myös näköaistin 
avulla kompensoimaan proprioseptiivisen 
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asentotunnon ja sisäkorvan tasapainoelimen 
toiminnan heikkenemistä. Tämän takia näön 
heikkeneminen vaikuttaa voimakkaasti hui-
mauksen tunteen syntymiseen. 

Mainitut vanhenemismuutokset edistä-
vät huimauksen tunteiden syntyä iäkkäällä. 
Ne eivät kuitenkaan ole huimauksen syitä. 
Iäkkään huimaus on sairauden tai elimistön 
toimintahäiriön oire. 

18.3 Huimauksen syitä

Vertigoa aiheuttavat mm. sisäkorvan tasa-
painoelimen sairaudet tai verenkiertohäiriöt, 
sisäkorvan kasvaimet sekä vertebrobasilaari-
alueen tai aivorungon verenkiertohäiriöt. 

Ortostaattinen hypotonia, vasovagaali-
nen äkillinen verenpaineen aleneminen ja 
sydämen iskuvolyymia heikentävät sairaudet 
kuuluvat presynkopen eli tajunnan heikke-
nemisen tunteiden syihin. Tämäntyyppisten 
huimaustunteiden syynä tai osasyynä saattaa 
olla ortostaattista hypotoniaa aiheuttava 
lääke (ks. taulukko 4.1 sivu 10).

Epävarmuuden tunteet voivat johtua 
sisäkorvan tasapainoelimen toiminnan tu-
houtumisesta, proprioseptiivisten ja somato-
sensoristen aistinelinten toiminnan häiriöistä 
tai keskushermoston vauriosta. Myös saman-
aikaiset tasapainon ylläpitämiseen osallistu-
vien aistinelinten toiminnan häiriöt saattavat 
aiheuttaa huimausoireita. 

Sisäkorvan tasapainoelimen toiminnan 
tuhoutuminen aiheuttaa jatkuvaa epä-
varmuuden tunnetta. Se on voimakkainta 
pimeässä, jolloin näköaistin välittämä tieto ei 
kompensoi tilannetta. Akustikusneurinoma 
tai ototoksiset lääkkeet (salisylaatit, amino-
glykosidit) saattavat johtaa sisäkorvan tasa-
painoelimen toiminnan tuhoutumiseen. 

Diabeteksen tai muun syyn aiheuttama 
perifeerinen neuropatia ja selkäytimen kom-
pression aiheuttava kaularangan osteoartriitti 
kuuluvat proprioseptiivisten ja somatosen-
soristen aistinelinten toiminnan häiriöitä 
aiheuttaviin syihin. Näissäkin häiriöissä 
epävarmuuden tunteet ovat voimakkaimpia 
pimeässä. Myös huono näkö aiheuttaa epä-
varmuuden tunteita. 

Parkinsonin tauti, subkortikaaliset infark-
tit, kasvaimet ja normaalipaineinen hydroke-

falus ovat epävarmuuden tunteita aiheuttavia 
keskushermoston häiriöitä. 

Epävarmuuden tunteena koettu huimaus 
voi myös olla lääkehaitta. Näköhäiriöitä 
aiheuttavat lääkkeet (mm. antikolinergit, 
alfa-1-salpaajat), bentsodiatsepiinit ja niiden 
kaltaiset lääkkeet, epilepsialääkkeet ja opioi-
dit, voivat aiheuttaa epävarmuuden tunteita. 

Epävarmuuden tunteet saattavat johtua 
useista samanaikaisista syistä. Näön heikke-
neminen, perifeerinen neuropatia, sisäkorvan 
tasapainoelimen toiminnan heikkeneminen, 
kaularangan osteoartriitti ja lääkehaitat voi-
vat yhdessä aiheuttaa iäkkäälle epävarmuu-
den tunteita seistessä tai kävellessä. 

Pään keveytenä tuntuva epäspesifinen 
huimaus kuuluu hyperventilaation oireistoon. 
Se voi olla myös masennustilan, ahdistunei-
suuden tai muun psykiatrisen häiriön oire. 

18.4 Huimausoireiden tutkiminen ja hoito

Oireiden syy tulee selvittää. Hoito perustuu 
taustalla olevan sairauden hoitoon tai muun 
tekijän poistamiseen. 

Oireenmukaista lääkettä voi määrätä kier-
tohuimauskohtauksissa. Kiertohuimaus-
kohtausten ehkäisyyn voidaan käyttää oi-
reenmukaista lääkehoitoa silloin, kun verti-
goa aiheuttava sairaus on diagnosoitu (esim. 
Ménièren tauti). 

Presynkopetilassa tai epävarmuuden 
tunteina tai epäspesifisenä huimauksena 
huimausoireita kokevien potilaiden hoito 
perustuu taustasairauden hoitoon tai mui-
den syiden poistamiseen. Oireenmukaisia 
lääkkeitä ei määrätä hoitoon. Oireiston 
syynä olevien lääkkeiden käyttö lopetetaan 
tai vaihdetaan turvallisempiin lääkkeisiin. 
Epävarmuuden tunteista kärsivien vanhusten 
hoidossa sisäkorvan tasapainoelimen kun-
toutusharjoittelut, lihasvoimia parantavat 
harjoitukset, näönhuolto ja haittoja aiheut-
tavien lääkkeiden käytön lopettaminen ovat 
keskeisiä toimenpiteitä. 
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19 Ulkustauti

19.1 Ulkustaudin vaaratekijöitä

Mahalaukun suojamekanismien heikentymi-
nen, helikobakteeri-infektion yleisyys van-
hemmilla ihmisillä sekä tulehduskipulääkkei-
den käyttö lisäävät iäkkäiden ulkusvaaraa. 
Yli 60-vuotiaista suomalaisista 60–70%:lla 
on mahalaukun limakalvon helikobakteeri-
infektio. Tulehduskipulääkkeiden käyttöön 
liittyy iäkkäillä 3–5-kertainen vuotavan 
ulkustaudin vaara keski-ikäisiin verrattuna. 
On arvioitu, että ulkustauti ilmaantuu noin 
25 %:lle henkilöistä, joilla tulehduskipulääk-
keiden käyttö on pitkäaikaista. Asetyylisali-
syylihappo alle 163 mg:n vuorokausiannok-
sella lisää mahasuolikanavan vuotovaaraa 
noin 60 %:lla. Tulehduskipulääkkeillä ja 
helikobakteerilla on synergistinen haavariskiä 
lisäävä vaikutus. Helikobakteeripositiivisilla 
potilailla, jotka käyttävät tulehduskipulääk-
keitä pitkäaikaisesti, on 60-kertainen vaara 
saada ulkustauti verrattuna helikobakteeri-
negatiivisiin henkilöihin, jotka eivät käytä 
tulehduskipulääkkeitä.

19.2 Lääkehoidon toteutus

Iäkkään potilaan ulkustaudin hoito noudat-
telee helikobakteeri-infektion diagnoosista ja 
hoidosta tehtyä Käypä hoito -suositusta.

Akuutit vuototilanteet vaativat sairaala-
hoitoa. Komplisoimattoman ventrikkeliul-
kuksen lääkehoitona on 4–6 viikon (suurissa 
haavoissa pitempikin) hoito protonipumpun- 
estäjällä. Pohjukaissuolihaavassa hoidon 
pituudeksi riittää 2–4 viikon lääkehoito. Jos 
biopsianäytteiden pikatestissä tai histologi-
sessa tutkimuksessa todetaan helikobakteeri, 
annetaan häätöhoito käyttäen usean lääk-
keen yhdistelmää (taulukko 19.1). Mikäli 
häätöhoito ei näin onnistu, hoito voidaan  
suunnata mahan limakalvon biopsioista 
tehdyn bakteeriviljelyn ja herkkyysmääri-
tyksen avulla. Myös tulehduskipulääkkeen 
aiheuttamassa ulkustaudissa helikobakteerin 
häätöhoito on tärkeä, koska helikobakteeri 
voimistaa tulehduskipulääkkeen ulserogeenis-
ta vaikutusta. Häätöhoidon tulos tarkistetaan 
ureahengitystestillä tai ulosteesta tehtävällä 
antigeenitestillä. Ventrikkeliulkuksen para-

neminen kontrolloidaan esofagogastroduo-
denoskopialla 4–6 viikon hoidon jälkeen. 

Iäkkäille ulkuksen uusiutumista ehkäise-
vät toimenpiteet ovat vielä tärkeämpiä kuin 
nuoremmille potilaille. Tulehduskipulääkitys 
lopetetaan. Jos kipulääkitystä tarvitaan, para-
setamoli on tulehduskipulääkettä turvalli-
sempi erityisesti alle 2 gramman vuorokau-
siannoksella. Myös parasetamolin on epäilty 
lisäävän ulkusvaaraa silloin, kun 2 gramman 
vuorokausiannos ylitetään. Jos kipulääkkeen 
pitkäaikainen anti-inflammatorinen vaiku-
tus on välttämätön kuten usein reumapo-
tilailla, COX-2-selektiivinen kipulääke on 
jokin verran turvallisempi kuin perinteinen 
tulehduskipulääke. Koksibeja käyttävillä 
maha-suolikanavan komplikaatioiden vaara 
on noin 40 % pienempi kuin perinteisiä 
tulehduskipulääkkeitä käyttäville. Sen sijaan 
vakavien kompikaatioiden ilmaantumisessa 
ei ilmeisesti ole eroa. 

Mikäli tulehduskipulääke on välttämätön 
ja hoitoaika iäkkäällä potilaalla on pitempi 
kuin yksi viikko tai ulkus- ja vuotovaa-
ra on muutoin suuri (aikaisempi ulkus tai 
ylämaha-suolikanavavuoto), tulehduskipu-
lääkehoitoon tulee liittää protonipumpun-
estäjälääkitys. Misoprostoli on teholtaan 
protonipumpunestäjän veroinen, mutta se voi 
aiheuttaa ripulia. 
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Omepratsoli ja esomepratsoli ovat 
CYP2C19-entsyymin estäjiä ja voivat 
voimistaa mm. fenytoniinin, trisyklisten 
masennuslääkkeiden tai diatsepaamin 
vaikutusta. 

Klaritromysiini estää sekä CYP2C19- että 
CYP3A4-entsyymin toimintaa, minkä 
seurauksena mm. kalsiumsalpaajien, 
statiinien, fenytoiinin, trisyklisten masen-
nuslääkkeiden sekä monien muiden 
psyykenlääkkeiden vaikutus voi voimistua. 

  
Taulukko 19.1 Ulkustaudin lääkehoito

Hoitosuositus

   ventrikkeliulkus: protonipumpunestäjä normaalina hoitoannoksena 4–6 viikkoa
   duodenaaliulkus: protonipumpunestäjä normaalina hoitoannoksena 2–4 viikkoa
   protonipumpunestäjä ehkäisevänä hoitona silloin, kun ulkusvaara on suuri 

Ensisijainen helikobakteerin häätöhoito (1 viikko)

    omepratsoli 20 mg, esomepratsoli 20 mg, lansopratsoli 30 mg, pantopratsoli 
        40 mg tai rabepratsoli 20 mg
   klaritromysiini 500 mg x 2
   amoksisilliini 1 g x 2

         tai
   ranitidiinivismuttisitraatti 400 mg x 2
   klaritromysiini 500 mg x 2 

        amoksisilliini 1 g × 2

Uusintahoito epäonnistuneen helikobakteerin häätöhoidon jälkeen (1 viikko)

   ranitidiinivismuttisitraatti 400 mg × 2
   metronidatsoli 400 mg × 3 
   tetrasykliini 500 mg × 4

Vältettävä

    tulehduskipulääkkeitä COX-2-estäjät mukaan lukien 
(ilman protonipumpunestäjäsuojaa)

   asetyylisalisyylihappoa (mini-ASA:n kohdalla punnittava hyödyt ja haitat)
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20 Ummetus

Ummetus on yleinen oire iäkkäillä, ja vähän 
liikkuvista vanhuksista jopa 80 % kärsii vai-
vasta (taulukko 20.1). Ikääntymiseen liittyvät 
muutokset elimistössä ja elintavoissa altista-
vat ummetukselle. 

20.1 Toiminnallisen ummetuksen syitä ja 
kriteerejä

Ummetustaipumusta lisäävät mm. vähäinen 
liikunta, kuituköyhä dieetti, ulostusrefleksin 
sammuminen, vähäinen nesteen nauttiminen, 
jotkut paksusuolen ja peräaukon sairaudet, 
jotkut neurologiset ja psykiatriset sairaudet 
sekä pitkäaikainen laksatiivien käyttö. 

Lääkkeistä erityisesti antikolinergit, 
rautalääkkeet, antasidit, sukralfaatti, Par-
kinson-lääkkeet, diureetit, epilepsialääkkeet, 
kalsiumestäjät ja opioidit aiheuttavat yleisesti 
ummetusta. Spastiselle ummetukselle on 
tyypillistä papanamaiset ulosteet ja alavatsa-
kivut. 

Iäkkäille tyypillisessä atonisessa um-
metuksessa paksusuolen peristaltiikka on 
vaimentunutta ja suoli on laaja ja täynnä 
ulostetta. Iäkkäillä ummetus voi aiheuttaa 
ylivuotoripulia sekä ulosteen että virtsan 
inkontinenssia. 

20.2 Lääkehoidon toteutus

Ummetuksen hoito on paljolti kokemus-
peräistä, ja kontrolloituja tutkimuksia on 
niukalti. Systemaattisessa katsauksessa ei joh-
topäätöksiä voitu tehdä laksatiivien tehosta 
ja keskinäisestä paremmuudesta.

Säännöllinen ulostusrutiini on tärkeä ulos-
tamisrefleksin herättämiseksi. Suolta stimu-
loivien laksatiivien käyttö lopetetaan. Ravin-
tokuitua lisätään kasvisten, kokojyväviljan 
ja hedelmien avulla. Nestettä on nautittava 
riittävästi ja liikuntaa lisätään, jos se vain on 
mahdollista. Huomattava osa ummetuksesta 
kärsivistä potilaista saa avun dieettimuutok-
sesta ja bulk-laksatiivista. Bulk-laksatiivien li-
säksi laktuloosi sopii pitkäaikaiseen käyttöön 
(taulukko 20.2). Makrogolia voidaan käyttää 
vaikeassa ummetuksessa myös pitkäaikais-
laksatiivina, mikäli bulk-laksatiivi tai laktu-
loosi ei ole riittävän tehokas. Jauhemaisten 

valmisteiden käytön yhteydessä on turvattava 
riittävä nesteen käyttö nieltäessä. 

Vaikeassa atonisessa ummetuksessa 
potilas saattaa tarvita alkuhoitona suolta 
stimuloivaa laksatiivia, mutta myöhemmin 
tulee siirtyä bulk-laksatiiveihin tai osmootti-
siin laksatiiveihin. Laitospotilailla joudutaan 
suoli toisinaan tyhjentämään säännöllisesti 
peräruiskein. 

 

  
Taulukko 20.1 Toiminnallisen um-
metuksen kriteerejä

Vuoden aikana ainakin 3 kuukauden 
ajan vähintään kaksi seuraavista 
oireista

   ulostamisen yhteydessä kovaa ponnis-
telua vähintään 25 %:ssa ulostusker-
roista

   kovat ulosteet vähintään 25 %:ssa 
ulostuskerroista

   tunne epätäydellisestä suolen tyhje-
nemisestä vähintään 25 %:ssa ulos-
tuskerroista

   tunne rektaalisesta esteestä vähintään 
25 %:ssa ulostuskerroista

   manuaalinen apu tarpeen vähintään 
25 %:ssa ulostuskerroista

   ulostamisfrekvenssi harvemmin kuin 3 
kertaa viikossa

   ei löysiä ulosteita eivätkä ärtyvän 
paksunsuolen kriteerit täyty
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Taulukko 20.2 Ummetuksen 
lääkehoitosuositus

Jatkuva käyttö

    Bulk-laksatiivit
 luonnolliset (plantago ovata, 
 psyllium)
 synteettiset (metyyliselluloosa)

    Osmoottiset laksatiivit
 laktuloosi
 laktitoli
 makrogoli
  
Tilapäinen käyttö

    Suolta stimuloivat laksatiivit
 bisakodyyli
 natriumpikosulfaatti
 antrakinonit (senna)

Vältettävä

       suolta stimuloivien laksatiivien  
pitkäaikaiskäyttöä
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21 Osteoporoosi

21.1 Osteoporoosin ja murtumien ehkäisy

Osteoporoosi on luuston sairaus, jossa luun 
lujuuden heikentyminen altistaa naisen sekä 
miehen murtumille vähäenergisenkin vam-
man seurauksena. Määritelmän mukaan 
naisen osteoporoosissa luuntiheys on ≥ 2,5 
SD pienempi kuin 20–40-vuotiaiden naisten 
keskimääräinen luuntiheys. Luukato voidaan 
todeta luun tiheysmittauksella ja radiologi-
sesti. Pienienerginen murtuma yli 65-vuoti-
aalla henkilöllä viittaa vahvasti luukatoon. 
Sen ehkäisyssä lääkkeettömät keinot ovat 
tärkeitä sekä riskiryhmille että väestötasolla. 
Näistä tärkeimpiä ovat riittävä kalsiumin ja 
D-vitamiinin saanti, liikunta ja tupakoinnin 
välttäminen. Lisäksi iäkkäiden kaatumisvaa-
raa ehkäisevät toimet, kuten tasapainon ja 
lihasvoiman harjoittelu, näönhuolto, kaatu-
misvaaraa lisäävien lääkkeiden välttäminen, 
kodin turvallisuuden lisääminen ja kenkien 
liukuesteiden käyttö talvella, ovat tärkeitä.  

21.2 Lääkehoito

21.2.1 Kalsium

Yli 60-vuotiaiden kalsiumin saantisuositus 
on 800 mg/vrk. Päivittäisen tarpeen ylittävä 
500–1000 mg:n kalsiumlisä saattaa ehkäistä 
luukatoa naisilla, mutta näyttö tämän suh-
teen ei ole kovin selvää (taulukko 21.1). Kal-
siumin saanti on liian vähäistä 20–40 %lla 
iäkkäistä henkilöistä ja nämä todennäköisesti 
hyötyvät kalsiumlisästä. 

21.2.2 D-vitamiini

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan esittämä 
D-vitamiinin saantisuositus yli 75-vuotiaille 
on 10 mikrog/vrk (400 IU/vrk). D-vitamiinin 
saanti ravinnosta alittaa suosituksen jopa 
puolella kotona asuvista iäkkäistä henkilöis-
tä, joiden D-vitamiinin saanti myös aurin-
gonvalon vaikutuksesta on niukkaa. Syste-
moidussa katsauksessa D-vitamiini tai sen 
analogi ei yksinään vähentänyt postmeno-
pausaalisia murtumia naisilla. Kalsiumiin 
yhdistettynä D-vitamiini vähensi annoksella 
20 mikrog/vrk jonkun verran laitoshoidossa 

olevien potilaiden osteoporoottisia murtumia 
lukuun ottamatta nikamamurtumia. Kotona 
asuvien murtumat eivät vähentyneet. Suo-
sitelluilla annoksilla D-vitamiinilisän haitat 
olivat vähäiset.

Laitoshoidossa olevien ja ulkona liikku-
mattomien iäkkäiden riittävä D-vitamiinin 
saanti turvataan D-vitamiinivalmisteen käy-
töllä ympäri vuoden. Suositeltava annostus 
on 20 mikrogrammaa eli 800 IU/vrk. Liian 
suuri päivittäinen D-vitamiiniannos voi aihe-
uttaa hyperkalsemiaa, joskin turvamarginaali 
on varsin suuri, ja jopa 50 mikrogramman 
vuorokausiannoksetkin on todettu turvalli-
siksi.

21.2.3 Bisfosfonaatit

Luukadon hoitoon tarkoitettuja oraalisia 
bisfosfonaatteja ovat alendronaatti, etidro-
naatti ja risedronaatti. Systemoidun katsa-
uksen mukaan alendronaatti 10 mg:n vuoro-
kausiannoksella vähentää yli 65-vuotiaiden 
naisten kolmen vuoden lonkkamurtumavaa-
raa 54 % ja radiusmurtumavaaraa 61 %. 
Bisfosfonaateista alendronaatilla on eniten 
tehoon liittyvää näyttöä ja se on osoittautu-
nut tehokkaammaksi kuin risedronaatti, kun 
mittareina on käytetty luun tiheyttä mittaavia 
suureita. Bisfosfonaatin murtumavaaraa pie-
nentävä vaikutus jatkuu useita vuosia lääk-
keen käytön lopettamisen jälkeen. Tuoreen 
tutkimuksen mukaan alendronaattihoidon 
lopetus viiden vuoden hoidon jälkeen vähensi 
luuntiheyttä, joka pysyi kuitenkin lähtötasoa 
parempana viiden vuoden lääkkeettömän 
jakson jälkeen. Murtumavaara ei ollut viiden 
vuoden seuranta-aikana suurempi kuin 
alendronaattia käyttävien lukuunottamatta 
nikamamurtumariskiä. Tulosten perusteella 
bisfosfonaattihoidon voi lopettaa muutaman 
vuoden jälkeen ilman, että murtumavaara 
nousee merkittävästi ainakaan seuraavan 
viiden vuoden aikana. Jos nikamamurtuma-
vaara on huomattava, bisfosfonaattihoidon 
jatkaminen pidempään voi olla tarpeen.

Sekä alendronaatti- että risedronaatti-
tabletti otetaan kerran viikossa, minkä on 
osoitettu lisäävän hoitomyöntyvyyttä. Tosin 
silloinkin lähes puolet potilaista poikkeavat 
annetuista hoito-ohjeista. Etidronaattitabletti 
annetaan päivittäin kahden viikon jaksoissa 
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joka kolmannen kuukauden alussa. Lääkkei-
den siedettävyydessä ei ole eroja. Yleisimpiä 
haittavaikutuksia ovat maha-suolikanavan 
ärsytysoireet.

21.2.4 Kalsitoniini

Bisfosfonaatit ovat korvanneet kalsitoniinin 
luukadon pitkäaikaishoidossa. Kalsitoniinin 
käyttöaihe on osteoporoottisen nikamamur-
tuman kivun hoito. 

21.2.5 Lääkehoidon toteutus

Iäkkäiden osteoporoosin ehkäisy ja hoito 
noudattelee Käypä hoito -suositusta.

Jos potilaalla on tyypillinen osteoporoot-
tinen murtuma (nikamamurtuma tai lonk-
kamurtuma), bisfosfonaattihoito voidaan 
aloittaa ilman luun tiheysmittausta (taulukko 
21.2). Ranne- ja olkaluun kaulan murtumissa 
luukato voidaan varmistaa luun tiheysmit-
tauksella. Käytännössä iäkkäillä näidenkin 
murtumien taustalla on useimmiten luukato. 
Sekä alendronaatti että risedronaatti ovat 
osoittautuneet tehokkaiksi osteoporoottisten 
murtumien ehkäisyssä. Tutkimuksissa, joissa 
ensisijaisena päätetapahtumana on ollut luun 
tiheyden muutos, alendronaatti on osoittau-
tunut tehokaammaksi kuin risedronaatti. 

Bisfosfonaattihoitoa jatketaan muutaman 
vuoden ajan, yleensä enintään 5 vuoden ajan, 
jonka jälkeen harkitaan lääkehoidon lopetta-
mista. Todennäköisesti lyhyemmänkin lääke-
hoidon murtumavaaraa vähentävä vaikutus 
säilyy pitkään hoidon lopettamisen jälkeen, 
joten hyvin iäkkäillä ja toimintakyvyltään 

heikoilla potilailla lyhyempikin hoito on pe-
rusteltu. Bisfosfonaattihoitoa ei tule aloittaa 
potilaille, jotka ovat heikon liikuntakykynsä 
vuoksi pysyvästi vuoteessa.

Kalsitoniinia käytetään murtumakivun 
hoitoon ja niin kauan kuin kipu haittaa 
päivittäisiä toimia, yleensä 2–8 viikkoa. 
Kalsitoniinia voidaan käyttää samanaikaises-
ti bisfosfonaatin kanssa. Lisäksi aloitetaan 
pysyvänä lisänä kalsium 1 000 mg/vrk ja 
D-vitamiini 800 IU/vrk.  

21.3 Murtumien ehkäisy

Osteoporoosin ehkäisyn ja hoidon ohella 
murtumien ehkäisy edellyttää kaatumistapa-
turmien vähentämistä. Melko intensiivisen 
nousujohteisen voima- ja tasapainoharjoitte-
lun, tai chi -harjoittelun, elinympäristön kaa-
tumisvaaraa lisäävien tekijöiden korjaamisen 
ja psyykenlääkkeiden käytön vähentämisen 

  
Taulukko 21.1 Osteoporoosin 
hoito

Primaaripreventio
   liikunta
   tupakoinnin lopettaminen
    D-vitamiinia ravinnosta vähintään 

400 IU/vrk  
    D-vitamiinilisä 800 IU/vrk, jos ei 

käy ulkona säännöllisesti
    kalsiumia ravinnosta vähintään 

800 mg/vrk, tarvittaessa 
500–1 000 mg/vrk lisäkalsiumia

Sekundaaripreventio
   D-vitamiinilisä 800 IU/vrk
   kalsiumlisä 1 000 mg/vrk
    alendronaatti 70 mg/viikko (vaih-

toehtoisesti risedronaatti 35mg/
viikko tai etidronaatti jaksoittain) 
enintään 5 vuoden ajan

    kalsitoniini 100–200 IU/vrk sierai-
meen osteoporoottisen nikamamur-
tuman akuuttivaiheen kivun hoitona

   liikunta ja tupakoimattomuus

Vältettävä
   bisfosfonaattia vuodepotilailla

Ruoan, muiden juomien kuin veden ja 
muiden lääkkeiden samanaikainen 
nauttiminen heikentää bisfosfonaatin 
imeytymistä. 

Lääke otetaan aamulla tyhjään vatsaan 
runsaan veden kanssa vähintään puoli 
tuntia ennen ruoan ja juoman nauttimista. 

Ruokatorviärsytyksen välttämiseksi tabletin 
nauttimisen jälkeen ei saa mennä makuu-
asentoon ainakaan puoleen tuntiin.  
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sekä näön huollon on osoitettu ehkäisevän 
kaatumistapaturmia. Kenkien liukuesteet 
vähentävät talvella iäkkäiden henkilöiden 
kaatumisia puoleen. 

On vähemmän näyttöä siitä, estävätkö 
harjoittelut kaatumisen aiheuttamia murtu-
mia. Systemoitu katsaus osoitti, että vaihde-
vuosien jälkeen tapahtunut 1–2 vuotta kestä-
nyt aerobinen harjoittelu ja voimaharjoittelu 
lisäsivät luutiheyttä etenkin nikamissa, mutta 
myös lonkissa ja yläraajoissa. 

Lonkkamurtumia voidaan ehkäistä 
suojaamalla lonkat mekaanisesti. Laitospoti-
laiden lonkkamurtumavaara vähenee lonkka-
suojaimia käyttävillä puoleen, mutta kotona 
asuvien kohdalla lonkkasuojainten hyödystä 
ei ole näyttöä.

  
Taulukko 21.2 Lääkevalinta luukadon hoidossa hoitolinjauksen mukaan

 Painopiste aktiivisessa hoidossa Painopiste vointia 
  helpottavassa hoidossa

Hoidon tavoite Murtumien ehkäisy,  Murtumien ehkäisy,   
 murtumakivun hoito murtumakivun hoito

Hoito Kalsiumlisä  Kalsiumlisä
 D-vitamiinilisä D-vitamiinilisä
 Bisfosfonaattitabletti viikottain Kalsitoniini nikamamurtuma- 
 Kalsitoniini nikamamurtuma- kivun lievitykseen 
 kivun lievitykseen 

Huomioitava Bisfosfonaatin annostusohjeiden 
 noudattaminen on tärkeää 
 haittavaikutusten vuoksi  
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22 Lääkkeet ja kaatuminen

Kaatuminen on iäkkäiden yleisin tapaturma 
aiheuttaen 80 % kaikista vammoista. Joka 
toinen kaatuminen aiheuttaa vamman, ja 
noin 5 %:lla seurauksena on murtuma. 
Suuri osa 65–74-vuotiaiden henkilöiden kaa-
tumisista tapahtuu ulkotiloissa. Sisätiloissa 
tapahtuneet kaatumiset ovat yleisiä 75 vuotta 
täyttäneiden keskuudessa. Osa iäkkäistä hen-
kilöistä kaatuu toistuvasti. Kaatumiset ovat 
erittäin yleisiä ensimmäisten hoitopäivien 
aikana sairaaloissa ja pitkäaikaislaitoksissa, 
mutta myös kodeissaan asuvat heikkokuntoi-
set vanhukset kaatuvat usein. 

22.1 Yleisiä vaaratekijöitä

Ulkoisia vaaratekijöitä ovat mm. kävely-
pintojen liukkaus tai epätasaisuus ja huono 
valaistus, jotka ovat yleisiä syitä alle 80-
vuotiaiden kaatumisiin. Välineistä johtuvia 
tekijöitä ovat mm. kengänpohjien liukkaus ja 
huonokuntoinen kävelyn apuväline. 

Sisäiset tekijät aiheuttavat neljä viidestä 
80 vuotta täyttäneiden henkilöiden kaatu-
misista. Alaraajojen asentotunto heikkenee, 
näkökyky huononee, lihasvoimat heikkene-
vät ja tasapainon säätely vaikeutuu vanhetes-
sa. Nämä normaaliin ikääntymiseen kuuluvat 
muutokset altistavat kaatumisille. Sisäisiä 
vaaratekijöitä ovat etenkin askellusta sekoit-
tavat tai lihasvoimia heikentävät sairaudet, 
huono näkö, dementia, ortostaattinen hypo-
tonia, matala verenpaine sekä tiettyjen lääk-
keiden haitat. Myös infektiosairauksiin ja 
sydämen rytmihäiriöitä aiheuttaviin tiloihin 
liittyy suurentunut kaatumisvaara. Lääk-
keiden haittavaikutusten arvioidaan olleen 
ainakin osasyynä joka kolmannen 80 vuotta 
täyttäneen potilaan kaatumiseen toistuvasti.

22.2 Lääkkeet kaatumisten vaaratekijöinä

22.2.1 Psyykenlääkkeet

Näyttö siitä, että minkä tahansa psyyken-
lääkkeen käyttö lisää kaatumisvaaraa, on 
vahva (taulukko 22.1). Psykomotoristen 
toimintojen hidastuminen, keskushermoston 
transmission hidastuminen, sedaatio, näkö-
häiriöt, neuromuskulaariset koordinaatio-

häiriöt, ortostaattinen hypotonia, tasapainon 
heikkeneminen ja sekavuus ovat mekanisme-
ja, joilla psyykenlääkkeet altistavat kaatu-
misille. Bentsodiatsepiinin käyttö voi johtaa 
myös lihasvoimien heikkenemiseen ja siten 
edistää kaatumisia. 

 Bentsodiatsepiinien puoliintumisajan 
merkitystä kaatumisvaaran suhteen ei tunne-
ta, mutta vaara lisääntyy annoksen suuren-
tamisen myötä. Myös psykoosilääkkeiden 
kohdalla kaatumisvaara on sitä suurempi, 
mitä suurempi on psykoosilääkeannos.

  
Taulukko 22.1 Kaatumisvaaraa 
lisääviä lääkkeitä

Vahvaa näyttöä kaatumisvaarasta on
seuraaviin lääkehoitoihin liittyen

• bentsodiatsepiinihoito tai sen 
 kaltainen lääkehoito

• psykoosilääkehoito

• masennuslääkehoito

• digoksiinihoito

• rytmihäiriölääkehoito, ryhmä I A

• monilääkitys

Vaikutus- tai haittaprofiilin perusteella 
kaatumisvaaran todennäköisyys on suuri
seuraaviin lääkehoitoihin liittyen

• opioidihoito

• neuropaattisen kivun lääkehoito

• Parkinsonin taudin lääkehoito

• verenpainetta alentava lääkehoito

•  ortostaattista hypotoniaa 
aiheuttava lääkehoito

•  näköhäiriötä aiheuttava 
 lääkehoito

•  useiden keskushermostolääkkeiden 
samanaikainen käyttö
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22.2.2 Monilääkitys

Mitä useampi lääke on käytössä, sitä suurem-
pi on kaatumisvaara. Yhtä lääkettä käyttävi-
en iäkkäiden suhteelliseksi kaatumisvaaraksi 
on esitetty 1,4. Kahta lääkettä käyttävien 
suhteellinen vaara on 2,2 ja kolmea tai use-
ampaa lääkettä käyttävien 2,4. 

Kahta tai useampaa psyykenlääkettä käyt-
tävien potilaiden kaatumisvaara on suurempi 
kuin vain yhtä psyykenlääkettä käyttävän 
vaara. 

22.2.3 Muut lääkkeet

Opioidit, neuropaattisen kivun lääkehoito, 
Parkinsonin taudin lääkkeet ja ortostaattista 
hypotoniaa aiheuttavat lääkkeet voivat lisätä 
kaatumisvaaraa. Näön heikkeneminen kuu-
luu antikolinergisten lääkkeiden haittavai-
kutuksiin. Verenpainetta alentavat lääkkeet 
saattavat altistaa kaatumiselle alentamalla 
iäkkään henkilön verenpaineen liian mata-
laksi. Verenpainetaudin ja prostatahypert-
rofian oireenmukaisessa hoidossa nykyisin 
käytettävät alfa-1-salpaajat voivat lamata 
myös iiriksen sileää lihasta, aiheuttaa näön 
heikkenemistä ja altistaa kaatumisille. Myös 
ryhmän I A rytmihäiriölääkkeet (kinidiini ja 
disopyramidi) voivat altistaa kaatumisille.  

22.3 Kaatumisten ehkäisy

Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyä 
koskeneet kontrolloidut tutkimukset ovat 
osoittaneet psyykenlääkkeiden käytön vä-
hentämisen yksinään tai yhdessä lihasvoimia 
ja tasapainoa parantavan liikunnan kanssa 
vähentävän vammoihin johtavia kaatumisia. 
Myös riskiryhmissä (aiemmin kaatuneita, 
fyysiseltä toimintakyvyltään heikentyneitä) 
laaja-alainen ehkäisy on vähentänyt kaatu-
misia. Kaatumisvaaraa lisäävien lääkkeiden 
vähentäminen, näönhuolto ja lihasvoimia 
sekä tasapainoa parantava liikunta ovat 
olleet näiden laaja-alaisten ehkäisyohjelmien 
keskeisiä toimintoja. D-vitamiinista on hyö-
tyä myös kaatumisen ehkäisyssä.

Käytännön työssä tulee muistaa, että eten-
kin psyykenlääkettä tai muuta kaatumisvaa-
raa lisäävää lääkettä määrättäessä selvitetään 
iäkkään potilaan yksilöllinen kaatumisvaara 

arvioimalla lihasvoimia, tasapainoa, näköky-
kyä, ravitsemustilaa ja kognitiivisia kykyjä. 
Verenpaine mitataan istuma- ja seisoma-asen-
nossa ja tehdään ortostaattinen koe. Samalla 
arvioidaan lääkehoidon kokonaisuus kaatu-
misvaaran näkökulmasta (taulukko 22.2). 

  
Taulukko 22.2 Kaatumisen ehkäisy
Kaatumisvaaran arviointi ja kaatumisvaa-
ran minimointi uutta lääkehoitoa aloitet-
taessa, lääkeannosta suurennettaessa tai 
toistuvan kaatuilun yhteydessä.

Arviointi

• lihasvoimat, tasapaino

• näkökyky

•  verenpaineen mittaus 
(potilaan istuessa ja seistessä)

• ortostaattinen koe

• ravitsemustila ja nestetasapaino

• muisti ja kognitiiviset kyvyt

•  käytössä olevat kaatumisvaaraa 
lisäävät lääkkeet

Kaatumisvaaran minimointi

•  kaatumisvaaraa lisäävien 
 lääkkeiden välttäminen

• hyvä ravitsemus ja nestetasapaino,
 D-vitamiinilisä

• näönhuolto

•  lihasvoimia ja tasapainoa 
 parantava liikunta

• ulkoisten syiden vähentäminen
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23 Ravitsemus

Ikääntymisen myötä elimistön lihasmassa 
vähenee ja rasvakudoksen osuus lisääntyy. 
Tämän seurauksena perusaineenvaihdunta 
hidastuu, mikä yhdessä vähentyneen liikun-
nan kanssa pienentää energian tarvetta. 
Ravinnonsaanti voi olla riittämätöntä, ja toi-
saalta runsaskin ravinto voi olla yksipuolista. 
Ruuasta saatavien vitamiinien ja kivennäisai-
neiden määrä vähenee ja on usein suosituksia 
pienempää (taulukko 23.1). Siitä huolimatta 
vitamiinien ja kivennäisaineiden puutostilat 
ovat iäkkäilläkin melko harvinaisia.  

FINRISKI-tutkimuksen mukaan 65–74-
vuotiaiden suomalaisten ruokavalio oli 
energiaravintoaineiden osalta lähellä nykyisiä 
suomalaisia ravitsemussuosituksia. Ylipaino 
oli yleistynyt kuten muissakin ikäryhmissä. 
Hiilihydraattien osuus kokonaisenergiasta oli 
suositusta pienempi, kun taas kokonaisras-
van ja erityisesti kovan rasvan osuus oli suo-
situsta suurempi. Folaatin ja kuidun saanti 
oli suosituksia vähäisempää, kun taas suolan 
käyttö oli liian runsasta. Kyseinen ikäluokka 
on kuitenkin varsin terve ja toimintakykyi-
nen. Ravitsemusongelmat painottuvatkin 
elämän viimeisiin vuosiin, jolloin heikko 
toimintakyky ja sairaudet voivat huonontaa 
ravitsemustilaa.

Klassiset vitamiinien puutostaudit ovat 
iäkkäilläkin harvinaisia. Suosituksia vähäi-
sempi vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti 
ravinnosta on kuitenkin yleistä, mutta siihen 
liittyviä terveydellisiä vaikutuksia ei tiede-
tä. Vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti 
kytkeytyy energian saantiin ja on yleensä 
riittämätöntä, jos päivittäinen energian saanti 
on pienempi kuin 6,3 megajoulea eli 6 300 
kilojoulea (kJ). 

23.1 Vitamiinit

A-vitamiini (retinoli) 
Hyväkuntoisilla iäkkäillä A-vitamiinin puu-
tosta ei esiinny, vaikka A-vitamiinin saanti
ravinnosta on suositusta vähäisempää valta-
osalla iäkkäästä väestöstä. A-vitamiinin puu-
tetta ilmenee tiloissa, joissa rasvojen imeyty-
minen on häiriytynyt.  

D-vitamiini
Ulkoilun väheneminen ja ihomuutokset 
heikentävät D-vitamiinin ihossa tapahtuvaa 
synteesiä. Ikääntyminen huonontaa munuais-
ten vastetta lisäkilpirauhashormonille vähen-
täen kalsiferolin hydroksylaatiota aktiiviseksi 
johdannaiseksi, kalsitrioliksi. Lisäksi ohut-
suolen D-vitamiinireseptorien lukumäärä 
vähenee. Nämä muutokset vähentävät kal-
siumin imeytymistä ohutsuolesta ja heiken-
tävät luuston mineralisaatiota. D-vitamiinin 
saanti ravinnosta alittaa suosituksen jopa 
puolella kotona asuvista iäkkäistä. Valtion 
ravitsemusneuvottelukunnan esittämä yli 
75-vuotiaiden D-vitamiinin saantisuositus on 
10 mikrog/vrk, mutta laitoshoidossa oleville 
ja ulkona liikkumattomille iäkkäille henki-
löille suositeltava annos on 20 mikrogram-
maa (800 IU) vuorokaudessa. Liian suuri 
päivittäinen D-vitamiiniannos voi aiheuttaa 
hyperkalsemiaa ja sen seurauksena munu-
aisten vajaatoimintaa, joskin D-vitamiinin 
turvamarginaali on melko suuri. 

E-vitamiini (tokoferoli) 
Terveiden iäkkäiden E-vitamiinin saanti jää 
harvoin alle suosituksen. Toisaalta lounais-
suomalaisessa vanhustutkimuksessa 20–40 
%:lla vanhainkotiasukkaista todettiin matala 
seerumin alfatokoferolipitoisuus, minkä klii-
ninen merkitys on tosin epäselvä. 

B1-vitamiini (tiamiini) 
Tiamiinin saanti ravinnosta jää alle suosituk-
sen 5 %:lla terveistä iäkkäistä henkilöistä ja 
20–40%:lla laitospotilaista. Lievän puutteen 
kliininen merkitys on epäselvä, joskin sen on 
raportoitu aiheuttaneen väsymystä, ruokaha-
luttomuutta ja sekavuutta.

B2-vitamiini (riboflaviini)
Riboflaviinin saanti alittaa suosituksen noin 
kolmasosalla ikääntyvästä väestöstä. Bioke-
miallisia merkkejä riboflaviinin puutteesta on 
todettu 10–15 %:lla kotona asuvista iäkkäis-
tä henkilöistä, mutta varsinainen oireinen 
puutostila on hyvin harvinainen.
  

B6-vitamiini (pyridoksiini) 
Noin 10 %:lla terveistä iäkkäistä henkilöistä 
ja jopa puolella valikoimattomasta vanhusvä-
estöstä pyridoksiinin saanti alittaa suosituk-
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sen. Liian vähäinen saanti on yleistä etenkin 
laitospotilailla. Suurella osalla niistä, joilla 
pyridoksiinin saanti on liian vähäistä, on 
myös osoitettavissa biokemiallisia merkkejä 
puutteesta. Pyridoksiinin puute heikentää 
immuunijärjestelmän toimintaa vanhemmalla 
iällä, mutta puutteen kliininen merkitys on 
epäselvä. 

B12-vitamiini 
B12-vitamiinin saanti ravinnosta alittaa suo-
situksen 3 %:lla iäkkäistä miehistä ja 12%:
lla naisista. Varsinaisen puutteen syynä on 
yleensä kuitenkin imeytymishäiriö, jonka 

aiheuttaa mahalaukun runko-osan limakal-
von surkastuma. Pernisioosin anemian lisäksi 
B12-vitamiinin puute voi aiheuttaa kielen 
tulehdusta sekä ääreis- ja keskushermoston 
vaurioita. Puutteen ensimmäinen oire iäk-
käällä voi olla muistin ja muiden kognitiivis-
ten toimintojen heikkeneminen. 

Foolihappo 
Vähäinen foolihapon saanti liittyy korkeaan 
ikään, sairauksiin ja runsaaseen lääkkeiden 
käyttöön. Foolihapon saanti on liian vähäistä 
6 %:lla kotona asuvista iäkkäistä. Biokemial-
lisia merkkejä foolihapon puutteesta ilmenee 

Taulukko 23.1 Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suositus 
yli 75-vuotiaiden vitamiinien ja kivennäisaineiden saannista

Vitamiini  Saantisuositus  Saantisuositus Saanti ravinnosta        Kliininen puutostila  
   miehet  naiset  jää alle suosituksen    

A-vitamiini  900 mikrog 700 mikrog Usein   Harvinainen   

D-vitamiini  10 mikrog 10 mikrog Usein   Laitospotilailla   
          yleinen

E-vitamiini  10 mg  8 mg  Harvoin  Harvinainen  

B1-vitamiini  1,2 mg  1 mg  Laitospotilailla usein Harvinainen   

B2-vitamiini  1,3 mg  1,2 mg  Usein   Harvinainen   

B6-vitamiini  1,6 mg  1,2 mg  Usein   Harvinainen   

B12-vitamiini  2 mikrog 2 mikrog Imeytymishäiriö  Yleinen    
       yleinen

Foolihappo  200 mikrog  200 mikrog Laitospotilailla usein Melko harvinainen  

C-vitamiini  75 mg  75 mg  Pohjoismaissa usein Harvinainen 

Kalsium  800 mg* 800 mg* Usein   Yleinen    

Magnesium  350 mg 280 mg Usein   Harvinainen   
              

Rauta   9 mg  9 mg  Harvoin  Melko harvinainen  

Sinkki   9 mg   7 mg  Usein   Harvinainen   

Seleeni  50 mikrog 40 mikrog Harvoin  Harvinainen 
 
* tässä Kapselissa ikääntyville miehille suositellaan 1 000 mg ja vaihdevuosi-iän 
  ylittäneille naisille 1 500 mg kalsiumia vuorokaudessa
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11–28 %:lla iäkkäistä, jotka ovat laitoshoi-
dossa tai sairastavat dementiaa. Foolihapon 
puute aiheuttaa megaloblastista anemiaa ja 
samantyyppisiä neurologisia oireita kuin B12-
vitamiinin puute. 

C-vitamiini
Iäkkäillä C-vitamiinin saanti ravinnosta 
vaihtelee ollen liian vähäistä 1,5–50 %:
lla tutkituista potilasaineistoista riippuen. 
Oireinen puutostila on länsimaissa harvinai-
nen ja sitä tavataan yleensä vain ikääntyvillä 
alkoholisteilla ja niillä iäkkäillä, jotka eivät 
syö lainkaan hedelmiä tai vihanneksia. Suuret 

C-vitamiiniannokset lisäävät oksalaattipi-
toisten virtsatiekivien vaaraa ja voivat häiritä 
B12-vitamiinin imeytymistä.

23.2 Kivennäisaineet

Kalsium 
Kalsiumin saanti on liian vähäistä 20–40 
%:lla vanhusikäisistä miehistä ja naisista 
35–40 %:lla. Kalsiumin imeytyminen huo-
nonee ikääntymisen myötä eikä imeytyminen 
lisäänny ravinnon matalan kalsiumpitoisuu-
den seurauksena kuten nuorilla. Negatiivi-
sen kalsiumtasapainon mahdollisuutta lisää 
myös kuitulaksatiivien runsas käyttö. Puolet 
kalsiumtarpeesta saadaan maitotuotteista. 
Kalsiumlisä saattaa ehkäistä osteoporoosia ja 
vähentää murtumia ainakin niillä henkilöillä, 
joilla kalsiumin saanti on ollut alun perin 
liian vähäistä. Suositeltava päivittäinen kal-
siumin määrä ikääntyville miehille on 1000 
mg ja vaihdevuosi-iän ylittäneille naisille 
1500 mg. 

Rauta
Raudan saanti alittaa suosituksen vain 
3 %:lla iäkkäistä. Vanhenemiseen liittyvä 
ruokavalion muutos ja raudan huonontunut 
imeytyminen runsaan ravintokuidun ja ma-
halaukun hapottomuuden vuoksi voi altistaa 
raudanpuutteelle. Raudanpuutetta esiintyy 
1–6 %:lla vanhusväestöstä, ja sen syynä on 
useimmiten mahasuoli-kanavan verenvuoto 
eikä raudan liian vähäinen saanti. 

Sinkki
Jopa kahdella kolmasosalla kotona asuvista 
iäkkäistä ja lähes kaikilla laitospotilailla sin-
kin saanti on suosituksia vähäisempää, mutta 
siitä huolimatta sinkkitasapaino on harvoin 
negatiivinen. Tämä voi johtua sinkin tarpeen 
vähenemisestä. Sinkki on tärkeä immuuni-
järjestelmän toiminnalle, mutta ei ole kuiten-
kaan voitu osoittaa, että sen saannin lisäys 
parantaisi vastustuskykyä tulehdustauteihin.

Seleeni 
Seleenin saanti ei selvästi vähene vanhetes-
sa. Seleenin pitoisuus seerumissa on matala 
3–4 %:lla ja lähellä alarajaa noin puolella 
ikääntyvistä suomalaisista. Sen jälkeen, kun 
lannoitteisiin ryhdyttiin lisäämään seleeniä, 
seleenin saanti on ollut riittävää.

   Puutteen merkitys tai oire   

   Saantisuositus liian korkea?

   Osteomalasia, osteoporoosi

   Epäselvä

   Epäselvä

   Epäselvä

   Megaloblastinen anemia, muistihäiriö

   Megaloblastinen anemia, muistihäiriö

   Luukato

   Rytmihäiriöherkkyys, lihasoireet
   Saantisuositus liian korkea?

 

   Immuniteetin huononeminen
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Magnesium 
Magnesiumin puutos johtuu lisääntyneestä 
erityksestä virtsaan. Puutos liittyy useim-
miten alkoholismiin, munuaissairauteen tai 
pitkäaikaiseen nesteenpoistolääkkeen käyt-
töön. Puutos voi aiheuttaa lihaskouristuksia 
sekä hermoston ja lihasten yhteistoiminnan 
häiriöitä.    

23.3 Iäkkäiden vajaaravitsemus

Vaikka vaikea ravinnon puutostila on terveil-
lä iäkkäillä harvinainen, vanhusväestössä on 
ryhmiä, joilla ravinnon saanti on liian vähäis-
tä tai yksipuolista johtaen terveyshaittoihin. 
Erityisesti laitospotilailla ravitsemustilan 
häiriöt ovat yleisiä. Vajaaravitsemuksen vaa-
ra on suuri niillä iäkkäillä henkilöillä, joiden 
toimintakyky on huono ja joilla on monia 
sairauksia. Myös pitkälle edennyt dementia 
huonontaa ravitsemustilaa. 
     Vajaaravitsemusta ilmenee eri tutkimusten 
mukaan 5–20 %:lla kotona asuvista iäkkäis-
tä ja 20–60 %:lla laitospotilaista. Hauraus-
raihnaus-oireyhtymä kuvaa aliravitsemusti-
lan äärimuotoa. Ravitsemustilaa arvioitaessa 
kokonaistilanteen kartoitus on tärkeä. Tämä 
voidaan tehdä riskiryhmille käyttämällä 

hyvin validoitua Mini Nutritional Assessment 
(MNA) -arviointimenetelmää. 

Vajaaravitsemuksen ehkäisy ja hoito 
riippuvat paljolti niistä syistä, jotka ovat 
johtaneet sairaustilaan. Kroonisesti sairaiden 
ja erityisesti laitoksissa asuvien iäkkäiden po-
tilaiden ravitsemustilaa ei aina pystytä paran-
tamaan ravinnon määrää lisäämällä. Erityi-
sesti dementian loppuvaiheessa ravinnonotto 
vähenee ja potilas tulee riippuvaiseksi syöt-
tämisestä. Ravitsemustilaa voidaan parantaa 
varsin yksinkertaisin keinoin, mikäli se ei liity 
vaikeaan sairauteen tai dementian loppuvai-
heeseen. Siinä on olennaista energiatarpeen 
kasvattaminen liikunnalla ja lihasvoimaa 
lisäämällä. Kiinnitetään huomiota säännölli-
seen ruokailuaikaan, ruuan ravintopitoisuu-
teen, ruuan houkuttelevuuteen ja aterioinnin 
kiireettömyyteen. Tehdasvalmisteiset lisära-
vinteet voivat olla hyödyllisiä. Systemoidun 
katsauksen mukaan ravinnon proteiini- ja 
energialisä paransi ravitsemustilaa, ja sillä oli 
myös vaikutusta kuolleisuuteen ja sairaala-
hoidon pituuteen.

Vaikeaa dementiaa sairastavan potilaan 
ravinnontarpeen voi turvata ravitsevalla ruu-
alla ja kiireettömällä syöttämisellä. 
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24 Käytännön ohjeita

24.1 Lääkehoitojen kokonaisarviointi

Monet iäkkäät henkilöt sairastavat useita 
sairauksia, minkä takia he tarvitsevat useita 
lääkkeitä ja altistuvat niiden haitta- ja yhteis-
vaikutuksille. 

Iäkkään potilaan lääkehoitojen kokonai-
suutta on tarpeen arvioida esimerkiksi 6–12 
kuukauden välein, vaikka hänen käytössään 
olisi vain muutamia lääkkeitä. Kokonaislää-
kityksen arviointi on tarpeen myös silloin, 
kun iäkkäälle määrätään uusi lääkehoito 
(taulukko 24.1). 

Kokonaislääkityksen arviointi on iäk-
kään potilaan hoidosta päävastuussa olevan 
lääkärin, hoitoon osallistuvien sosiaali- ja 
terveydenhuollon työntekijöiden sekä iäk-
kään potilaan yhteistyötä. Siihen voi iäkkään 
luvalla tai dementoituneen potilaan hoidossa 
osallistua myös omaiset. 

Suomalaisten tutkimusten perusteella 
iäkkäiden lääkehoitojen keskeisiä ongelmia 
ovat useiden psyykenlääkkeiden, useiden kes-
kushermoston kautta vaikuttavien muiden-
kin lääkkeiden samanaikainen käyttö sekä 
vahvojen antikolinergien käyttö.  

Potilaiden lääkehoidoissa voi olla myös 
muunlaisia puutteita, kuten esimerkiksi 
puutteelliset sydän- ja verisuonisairauksien 
lääkehoidot. Iäkkään henkilön kokonaislää-
kityksen tarkastelussa on otettava huomioon 
myös se, ovatko lääkehoidot suositusten mu-
kaisia ja onko iäkkäälle määrätty riittävästi 
lääkkeitä.  

Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa on 
arvioitava, onko jokainen lääke, erityisesti 
psyykenlääke, määrätty diagnostisten kritee-
rien perusteella. Jos lääkityksessä on pelkäs-
tään oireiden perusteella määrättyjä lääkkei-
tä, on pohdittava oireiden syitä ja lääkityksen 
tarpeellisuutta, tehoa ja haittoja. Lisäksi 
on pohdittava, onko todettujen sairauksien 
hoidot suositusten mukaisia ja ovatko niiden 
lääkehoidot nimenomaan iäkkäälle tarpeelli-
sia ja riittäviä. Turhia lääkehoitoja karsitaan.  
Selvitetään, käytetäänkö iäkkään hoidossa 
lääkkeettömiä hoitoja riittävästi.

Iäkkäiden oireet ja niiden alkamisajan-
kohdat kartoitetaan, ja pohditaan kriittisesti, 
johtuvatko oireet puutteellisista lääke- ja 

muista hoidoista vai onko kyseessä lääke-
haitta. Miten iäkäs potilas tosiasiassa ottaa 
tai saa lääkkeensä? Lääkehoitojen arviointiin 
tulee liittää iäkkäiden muistin, liikkumisen ja 
muun toimintakyvyn kartoittaminen, koska 
monet lääkkeet haittavaikutuksenaan aihe-
uttavat ongelmia näille toiminnoille ja nämä 
toiminnat ovat erittäin tärkeitä iäkkäiden 
itsenäisen selviytymisen näkökulmasta.  

Samaan terapeuttiseen lääkeryhmään 
– esimerkiksi psyykenlääkkeet, tulehduski-
pulääkkeet, opioidit – kuuluvien lääkkei-
den samanaikainen käyttö ei yleensä lisää 
myönteisiä vaikutuksia, mutta voimistaa 
haittavaikutuksia. Tämäntyyppisiä päällek-
käislääkityksiä tulee karsia. Toisen tulehdus-
kipulääkkeen käytön voi lopettaa nopeasti. 
Lääkehoidon lopettaminen muista mainituis-
ta lääkityksistä tehdään noin viikon kuluessa, 
ellei iäkkäällä ole hankalia akuutteja haittoja 
päällekkäislääkityksestä. Jälkimmäisessä 

  
Taulukko 24.1 Ehdotus arvioinniksi

- 6–12 kuukauden välein

-  yhdessä potilaan, hoitajien sekä 
läheisten kanssa

-  iäkkään henkilön muistin, liikkumi-
sen ja toimintakyvyn kartoittaminen

- käytetäänkö lääkkeettömiä hoitoja?

- saako vanhus lääkkeensä?

- tarpeettomia lääkehoitoja?

-  päällekkäisiä lääkityksiä, erityisesti 
psyykenlääkkeitä käytettäessä?

- antikolinergien käyttö?

-  riittävästi suositusten mukaisia 
lääkkeitä todettuihin sairauksiin?

- onko tehoa?

- onko haitta- tai yhteisvaikutuksia?
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tapauksessa toinen lääke – tai serotoniini-
oireyhtymäpotilaalla molempien seroto-
nergisten lääkkeiden käyttö – lopetetaan 
välittömästi. Kahta opioidia voidaan käyttää 
samanaikaisesti vain erityistilanteissa, kuten 
kivun hoitoa koskevassa osassa esitetään (ks. 
kappale 17.5 Lääkehoidon toteutus s. 80).   

Potilaan lääkevalikoimaa tarkastellaan 
myös yhteisvaikutusten näkökulmasta. Mah-
dollisesti vakavia kliinisiä haittavaikutuksia 
aiheuttavia eli D-luokan yhteisvaikutuksia 
kartoitetaan Terveysportin SFINX-tietokan-
nasta tai muusta tietolähteestä. Jos tällai-
sia lääkeyhdistelmiä on potilaan käytössä, 
vaihdetaan interaktion aiheuttava lääke eli 
jotakin CYP-entsyymiä estävä lääkeaine 
turvallisempaan lääkkeeseen. Lievempiä eli 
C-interaktioita aiheuttavia lääkeyhdistelmiä 
voi käyttää, jos niiden vaikutuksia iäkkäällä 
seurataan. 

 Käytännön havainnot ovat usein osoitta-
neet, että lääkkeiden toivottujen vaikutusten 
seuranta saattaa olla puutteellista esimerkiksi 
kivun tai masennustilan lääkehoidon osal-
ta. Kipulääke voi jäädä iäkkäälle jatkuvaan 
käyttöön, vaikka se olisi tarkoitettu vain ly-
hytaikaiseen käyttöön. Lääkkeiden myöntei-
siä vaikutuksia ei ehkä ole arvioitu. Masen-
nuslääkehoito voi olla tehoton, ja kuitenkin 
iäkäs on käyttänyt sitä useita kuukausia, jopa 
vuosia. Lääkkeiden vaikutusten ja haittavai-
kutusten arviointi tulee tehdä määrävälein. 

24.2 Uuden lääkehoidon aloittaminen

Iäkkäänkin lääkehoitojen tulee perustua asi-
anmukaisesti diagnosoitujen sairauksien hoi-
toon. Pelkästään oireenmukaisia lääkehoitoja 
on yleensä vältettävä, joskin niitä tarvitaan 
mm. kivunhoidossa. 

Hoitavan lääkärin tulee tarkistaa, kuuluu-
ko hänen valitsemansa lääke nimenomaan 
iäkkäiden hoitoon suositeltuihin lääkkeisiin 
kyseisen sairauden hoidossa. Lääkärin tulee 
tuntea lääkkeen farmakologiset ominaisuu-
det, vaikutukset, haittavaikutukset ja yhteis-
vaikutukset muiden lääkkeiden ja muiden 
sairauksien kanssa. Iäkkään henkilön muut 
sairaudet ja käytössä olevat lääkkeet tulee 
tietää. On arvioitava uuden lääkkeen vaiku-
tuksia potilaan muiden sairauksien hoitota-

sapainoon sekä yhteis- ja haittavaikutusten 
korostumista samanaikaisessa käytössä.  

Lääkkeen käyttäjän hyvä ravitsemustila ja 
nestetasapaino ovat hyvän lääkevaikutuksen 
edellytyksiä. Lähes kaikkien sairauksien hoi-
toihin kuuluu lääkkeettömiä hoitoja. Iäkkään 
potilaan tulisi osata käyttää lääkkeitä oikein. 
Muistihäiriöisiä iäkkäitä potilaita hoitavien 
läheisten ja hoitajien tulee hallita asianmu-
kainen lääkekäyttö. Opastus lääkkeen oike-
aan käyttöön kuuluu lääkkeen määräävän 
lääkärin tehtäviin. 

Lääkkeen määränneen lääkärin tulee 
järjestää lääkkeen tehon ja haittavaikutusten 
seuranta. Potilaalle, omaisille tai hoitajille an-
netut ohjeet oireiden ja toimintakyvyn tark-
kailusta kuuluvat seurantaan. Myönteisten 
vaikutusten seuranta testien ja laboratorio-
kokeiden perusteella järjestetään hoidettavan 
sairauden mukaisesti. 

Haittavaikutusten seurannassa kiinnite-
tään huomiota lääkkeen yleisiin haittavaiku-
tuksiin ja yhteisvaikutuksiin. Tämä saattaa 
vaatia oirehaastattelujen lisäksi mm. muistin 
ja muiden kognitiivisten toimintojen, tasapai-
non, horjumisen, käyttäytymisen ja verenpai-
neen seurantaa sekä ortostaattisten kokeiden 
suorittamista. Jos lääkkeen terapeuttinen 
leveys on kapea, plasman lääkepitoisuutta 
seurataan.  

Aloita pienellä annoksella, seuraa vaiku-
tuksia ja haittavaikutuksia, tarvittaessa 
suurenna annosta hitaasti ja seuraa 
vaikutuksia ja haittavaikutuksia.  
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25 Esimerkkejä lääkehoitojen 
kokonaisarvioinneista

Seuraavat kertomukset perustuvat todelli-
siin potilastapauksiin. Tapausselostukset on 
kirjoitettu siten, ettei potilaita eikä hoitaneita 
lääkäreitä ei voi tunnistaa.
 
Alzheimerin tautia sairastava Irma

Aikaisemmin terveellä 74-vuotiaalla Irmalla 
oli kolme vuotta aikaisemmin todettu Alz-
heimerin tauti asianmukaisten laboratorio-, 
kuvantamis- ja kliinisten tutkimusten pe-
rusteella. Donepetsiililääkitys oli aloitettu 
annoksella 5 mg x 1 ja kahden kuukauden 
hoidon jälkeen annos oli nostettu suositel-
tuun annokseen 10 mg x 1. Alzheimerin 
taudin edetessä hänen hoitoonsa lisättiin 
memantiini, jonka annos suurennettiin vähi-
tellen tasolle 10 mg x 2. 

Aviomiehensä kansssa asuva Irma kärsi 
masentuneisuudesta Alzheimerin taudin alku-
vaiheista lähtien. Masennus paheni Alzheime-
rin taudin edetessä, ja hän puhui kuoleman 
toiveista lähes jatkuvasti. Masennustilan 
lääkehoidoksi aloitettiin fluoksetiini, jonka 
annos vähitellen nostettiin tasolle 20 mg x 1. 

Donepetsiilin, memantiinin ja fluoksetii-
nin käytön aikana hänelle kehittyi voimakas 
levottomuus ja psyykkinen ahdistus, johon 
kuului myös hengenahdistusta ja limaneritys-
tä. Näiden oireiden syyksi epäiltiin keuhko-
jen sairautta. Keuhkojen sairautta ei tutki-
muksissa löytynyt. Ahdistukseen määrättiin 
diatsepaamia 5 mg tarvittaessa. Sillä ei ollut 
myönteistä vaikutusta hengenahdistukseen. 
Aviomiehen mukaan diatsepaami teki vaimon 
väsyneeksi ja tokkuraiseksi. 

Lääkehoidon tarkastaminen osoitti liman-
erityksen ja hengenahdistuksen kuuluvan 
kolinergisten lääkkeiden eli donepetsiilin 
haittavaikutuksiin. Irman lääkityksessä to-
dettiin myös lääkeaineiden yhteisvaikutusten 
vaara. Donepetsiilin hajoamiseen osallistu-
vat sekä CYP3A4- että CYP2D6-entsyymit. 
Näitä entsyymejä estävä fluoksetiini esti 
donepetsiilin hajoamista, mikä johti done-
petsiilin haittavaikutusten voimistumiseen. 
Pitkävaikutteista fluoksetiinia ei suositella 
iäkkäiden masennustilojen hoitoon. Fluok-
setiinia ei myöskään suositella käytettäväksi 

samanaikaisesti memantiinin kanssa, sillä 
samanaikainen käyttö voi johtaa voimakkai-
siin keskushermostohaittoihin, jopa psykoo-
siin. Diatsepaami on psyykkisen ahdistuksen 
– ei fyysisen hengenahdistuksen – hoitoon 
tarkoitettu lääke. Pitkävaikutteisuutensa 
takia sen käyttöä tulisi välttää iäkkäiden 
hoidossa. Diatsepaami peitti donepetsiilin ja 
fluoksetiinin samanaikaisen käytön aiheut-
tamia donepetsiilin psykiatrisia haittoja ja 
memantiinin ja fluoksetiinin yhteiskäytön 
aiheuttamia keskushermosto-oireita. 

Irman fluoksetiinihoito lopetettiin heti. 
Donepetsiiliannos pienennettiin ad 5 mg x 1 
kolmeksi päiväksi. Sen jälkeen annos suuren-
nettiin takaisin ad 10 mg x 1. Diatsepaamin 
käyttö lopetettiin viikon aikana. Noin kah-
den viikon kuluttua aloitettiin sitalopraami-
hoito annoksella 5 mg x 1, ja kolmen viikon 
kuluttua sen annos suurennettiin ad 10 mg 
x 1. Irman levottomuus, psyykkinen ahdis-
tus, hengenahdistus ja limaneritys vähenivät 
pian ja loppuivat kahden viikon kuluessa. 
Masennustilan lääkkeetöntä hoitoa tuettiin 
ohjaamalla hänen perhettään kertomaan 
Irmalle heidän yhteisen elämänsä myönteisis-
tä tapahtumista ja siitä, miten hyvä vaimo ja 
äiti Irma oli ollut ja miten rakas hän edelleen 
on perheelleen.  

Rannemurtuman saanut Sylvi

96-vuotias Sylvi sairasti glaukoomaa ja sil-
mäpohjien rappeumaa. Glaukooman hoitoon 
hän käytti timololitippoja; 2,5 mg/ml; 1 tippa 
x 2 molempiin silmiin. Verenpainetaudin ja 
sydämen laajentuman hoitoon oli määrätty 
hydroklooritiatsidi 25 mg x 2 vuorokaudes-
sa. Diureetti aiheutti Sylville virtsankarkailua, 
minkä takia hän otti kyseistä lääkettä aamul-
la vain 25 mg x 1. Tällöin virtsankarkailua 
ei ilmennyt etenkään, kun Sylvi kävi WC:ssä 
parin tunnin välein päiväsaikaan. Hengen-
ahdistusta ei ilmennyt levossa eikä hitaasti 
liikkuessa. 

Sylvi piti liikunnasta ja käveli ulkona joka 
päivä jopa talvella. Kaatuminen kävelyret-
kellä 96-vuotiaana aiheutti oikean käden 
rannemurtuman. Sairaalan päivystyspolikli-
nikalla Sylville injektoitiin kipulääkkeeksi 
5 mg oksikodonia ennen murtuma-asennon 
korjaamista. Hän pelkäsi murtuman hoitoa, 
ei tuntenut häntä hoitavia henkilöitä, eikä 
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heikkonäköisenä nähnyt heitä kunnolla. 
Tämän johdosta hän oli rauhaton ja vastusti 
murtuman asennon korjaamista ja kipsausta, 
minkä takia hänelle injektoitiin haloperidolia 
3 mg lihakseen. Kipsaamisen jälkeen Sylvi oli 
väsynyt ja sekavahko eikä tiennyt, missä oli. 
Hänet otettiin osastolle seurattavaksi viikon-
lopun yli.

Viikonlopun aikana Sylvin lääkitys sai-
raalassa oli seuraava: timololitipat 1 tippa x 
2, fentanyylilaastari 25 mikrog/tunti, halo-
peridoli 1 mg x 3 ja hydroklooritiatsidi 25 
mg x 2. Lisäksi hänelle annettiin tarvittaessa 
levottomuuteen diatsepaamia 2,5 mg. Virtsan 
karkailuun määrättiin oksibutiniini 5 mg x 3. 
Oman kunnan terveyskeskuksessa jatkettiin 
sairaalassa aloitettua lääkehoitoa. Sylvi ei 
pystynyt nousemaan istuma-asentoon vuo-
teessaan. Virtsankarkailu jatkui, eikä Sylvi 
muistanut, mikä päivä on, missä hän on, ja 
öisin hän oli erittäin levoton. Hänen puheen-
sa oli kuin ”humaltuneen puhetta”. 

Omaiset huolestuivat Sylvin kunnosta ja 
pyysivät neuvottelua terveyskeskuksen lääkä-
rin kanssa. Lääkäri totesi Sylvin lääkityksen 
”ryöpsähtäneen käsistä” murtuman hoidon 
yhteydessä. Muut lääkehoidot lopetettiin 
paitsi glaukoomalääkitys ja diureetti annok-
sella 25 mg x 1. 

Kolmen päivän kuluttua Sylvin puhe 
muuttui normaaliksi, hän pystyi nousemaan 
istumaan vuoteessaan ja oli orientoitunut ai-
kaan ja paikkaan. Viikon kuluttua hän pystyi 
kävelemään, mutta huonon näkönsä takia 
tarvitsi toisen henkilön ohjaamaan kulku-
aan. Tällöin Sylvi pääsi asumaan omaistensa 
luokse. 

Rannemurtuman asennon korjauksen 
takia hänelle oli jouduttu antamaan opioidia 
kipulääkkeeksi. Iäkkäälle henkilölle jo yksi 
opioidiannos saattoi aiheuttaa sekavuutta, 
jota rauhattomuuteen annettu isohko halo-
peridoliannos saattoi yhä lisätä. Virtsankar-
kailukin saattoi olla opioidin ja haloperidolin 
samanaikaisen käytön haittavaikutus. Virt-
sankarkailuun aloitettu oksibutiniinilääki-
tys on pakkokarkailun hoitoon tarkoitettu 
antikolinergi, jota ei tulisi käyttää iäkkälle. 
Lisäksi sen annos oli suuri 96-vuotiaalle 
naiselle. Pitkävaikutteinen diatsepaami lisäsi 
edelleen haittavaikutuksia.  

 Kaikki murtuman hoidon yhteydessä 
aloitetut lääkehoidot voitiin lopettaa yhden 

vuorokauden aikana, koska lääkkeitä oli 
käytetty vain lyhyen aikaa. 

Eturauhasen liikakasvun oireista kärsivä Yrjö

76-vuotias Yrjö oli sairastanut verenpaine-
tautia lähes 30 vuoden ajan ja viime vuosina 
hänellä oli todettu myös sydämen rytmihäi-
riökohtauksia. Lisäksi hänellä oli diabetes. 
Lääkityksenä oli pieni annos beeta-1-salpaa-
jaa (bisoprololi, 2,5 mg x 1). Verenpainear-
vot olivat viimeisten vuosien aikana olleet 
126/82–146/92 mmHg, eikä rytmihäiriöitä 
ilmennyt bisoprololihoidon aloittamisen jäl-
keen. Muita lääkkeitä Yrjö ei käyttänyt. Aa-
mun verensokeriarvot olivat 5,4–5,8 mmol/l. 
Yrjöllä oli jo vuosien ajan ollut tihentynyt, 
öisin useita kertoja herättävä virtsaamistarve 
ja heikentynyt virtsasuihku. Oireiden vuoksi 
hän hakeutui urologin tutkimuksiin, joissa 
eturauhanen todettiin hieman suurentuneek-
si. Jäännösvirtsan määrä oli 20 ml. Seerumin 
PSA-arvo oli normaali. Hänellä todettiin lievä 
hyvänlaatuinen eturauhasen suurentuminen 
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ja määrättiin alfutsosiinia 10 mg x 1 toimin-
nallisten oireiden hoitoon. 

Yrjöllä alkoi ilmetä väsymystä ja voi-
makasta huimausta alfutsosiinilääkityksen 
alkamisen jälkeen sekä kävellessä että pian 
istumasta pystyyn nousemisen jälkeen. Puoli 
vuotta aiemmin hänelle oli määrätty voi-
makkuudeltaan samanlaiset silmälasit kuin 
aiemminkin. Käytettyään alfutsosiinia muu-
tamien päivien ajan hän koki näkökykynsä 
heikentyneen. 

Yrjön verenpaine mitattiin huimausoi-
reiden ja väsymyksen takia. Hänelle tehtiin 
myös ortostaattinen koe. Verenpaine istu-
ma-asennossa päiväaikaan oli 92/72–98/78 
mmHg. Makuuasennossa verenpaine oli 
128/78 mmHg, ja istuma-asentoon noustessa 
se laski arvoon 96/68 mmHg. Pulssi ei juuri-
kaan kiihtynyt Yrjön noustessa istumaan. 

Väsymyksen, huimauksen ja tasapainohäi-
riöiden syinä pidettiin beeta-1-salpaajan ja 
alfa-1-salpaajan yhteisvaikutuksena synty-
nyttä verenpaineen voimakasta alenemista ja 
ortostaattista hypotoniaa. Yrjö päätyi lopet-
tamaan alfutsosiinin käytön noin 10 päivän 
kuluttua, koska haitat olivat suuremmat kuin 
hyödyt. Hyötyä alfutsosiinin käytöstä oli 
kyllä saatu. Yrjön virtsaamistiheys oli lähes 
normalisoitunut. 

Yrjön mielestä näkö jonkin verran parani 
seuraavien viikkojen aikana lääkehoidon lo-
pettamisen jälkeen. Myös näön heikkenemi-
nen saattaa olla alfa-1-salpaajan haittavaiku-
tus. Alfa-1-adrenergiset reseptorit välittävät 
iiriksen supistumista ja niiden salpaaminen 
aiheuttaa iiriksen velttoutta. Tamsulosiinin 
käyttöön on todettu liittyneen velttoja iiriksiä 
kaihileikkausten yhteydessä, mikä tukee tätä 
olettamusta. 

Kaatunut Impi

82-vuotias Impi sairasti sepelvaltimotautia, 
verenpainetautia, kilpirauhasen vajaatoimin-
taa, astmaa ja diabetesta. Lisäksi hän oli ollut 
masentunut ja valitellut huonoa yöuntaan 
lääkärin vastaanotolla. Lääkityksenä hänellä 
oli amlodipiini 5 mg x 2, perindopriili 4 mg x 
1, furosemidi 10 mg x 1, isosorbididinitraatti 
tarvittaessa, levotyroksiini 25 mikrog x 1, 
salmeterolin ja flutikasonin yhdistelmälääki-
tys, salbutamoli tarvittaessa, sitalopraami 20 
mg x 1 ja tematsepaami 20 mg iltaisin. 

Impi joutui sairaalan poliklinikalle kaa-
tumisen seurauksena syntyneen polvikivun 
takia. Polven seutu oli turvoksissa, mutta 
röntgenkuvissa ei todettu murtumaa. Impille 
määrättiin polven kipuihin tramadoli 100 mg 
x 3, ja hän pääsi kotiin. 

Tramadolilääkityksen aloittamisen jälkeen 
seuraavana päivänä Impi oli sekava ja levo-
ton eikä muistanut, mikä päivä oli tai missä 
hän oli. Aviomies toi hänet lääkärin vastaan-
otolle. 

Lääkäri arvioi kyseessä olevan serotoniini-
oireyhtymän. Impin käytössä oli yksi sero-
tonerginen lääke eli sitalopraami. Hänelle 
oli aloitettu toinen serotonerginen lääke eli 
tramadoli, jonka annos oli suuri. Tramado-
lihoito lopetettiin välittömästi, ja kipuihin 
määrättiin parasetamolia 1000 mg x 3. Li-
säksi Impin sitalopraamilääkitys keskeytettiin 
kahden päivän ajaksi. 

Lääkärin vastaanotolla ryhdyttiin selvittä-
mään myös Impin kaatumisen syitä. Temat-
sepaamin annos oli suurempi kuin iäkkäille 
suositeltu ja sitä oli vastoin suosituksia 
määrätty otettavaksi joka ilta useiden vuo-
sien ajan. Myös sitalopraami saattaa lisätä 
kaatumisvaaraa. Impin verenpaine istuen oli 
132/78 mmHg ja seisten 112/62 mmHg. Or-
tostaattisessa kokeessa todettiin 26 mmHg:n 
alenema makuuasennosta pystyyn noustessa, 
eikä pulssi juurikaan kiihtynyt asentomuu-
toksen yhteydessä. Ortostaattisen hypotonian 
vuoksi kaatumisvaara oli suuri.  

Tematsepaamin annos pienennettiin puo-
leen, ad 10 mg iltaisin. Ortostaattisen hypo-
tonian takia amlodipiiniannos pienennettiin 
5 mg:aan x 1 ja furosemidihoito lopetettiin. 

Kolmen viikon kuluttua Impillä todettiin 
edelleen ortostaattista hypotoniaa. Sydän-
lääkityksen vähentäminen ei ollut johtanut 
hengenahdistuksen, rintakipujen tai muiden 
sydänoireiden lisääntymiseen. Lääkitystä vä-
hennettiin edelleen vähentämällä perindoprii-
li annokseen 2 mg x 1. 

Kolmen viikon kuluttua Impin veren-
paine istuma-asennossa oli 146/88 mmHg 
ja seisoma-asennossa 132/72 mmHg. Or-
tostaattisessa kokeessa oli vielä 12 mmHg 
alenema, mutta Impi ei juurikaan kokenut 
epävarmuutta pystyyn noustessaan. Sydän-
lääkkeiden vähentäminen ei ollut aiheuttanut 
sydänoireiden lisääntymistä. Hän oli nukku-
nut kohtalaisen hyvin tematsepaamiannoksen 
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pienentämisen jälkeen ja kertoi olevansa 
virkeämpi ja iloisempi kuin aikaisemmin. 
Lisäksi hän harkitsi tematsepaamin käytön 
lopettamista kokonaan.  

Impille laadittiin tematsepaamin vieroi-
tusohjelma ja unettomuuteen lääkkeettömän 
hoidon ohjelma. Tematsepaamiannos pie-
nennettiin noin kahden kuukauden kuluttua 
annokseen 5 mg iltaisin. Samalla aloitettiin 
melatoniinihoito 3 mg:lla juuri vuoteeseen 
mennessä illalla. Kahden kuukauden kuluttua 
tästä muutoksesta tematsepaamiannos vähen-
nettiin annokseksi 2,5 mg iltaisin, ja edelleen 
kahden kuukauden kuluttua siirryttiin pelkän 
melatoniinin käyttöön. Impin haastattelun 
ja havainnoinnin sekä GDS-lomakkeistolla 
tehdyn masennusoireiden kartoituksen perus-
teella hän ei enää sairastanut masennustilaa.  

Kahden kuukauden kuluttua tehty masen-
nusoireiston kartoitus osoitti edelleen samaa 
tulosta. Sitalopraamihoito lopetettiin annosta 
vähitellen pienentäen kolmen viikon aikana. 
Impi oli käyttänyt sitalopraamia kaikkiaan 
hieman yli vuoden ajan.  

Myöhemmällä kontrollikäynnillä hänen 
mielialansa todettiin hyväksi, ja hän kertoi 
nukkuneensa melko hyvin sekä osallistuvansa 
iäkkäiden harrastusryhmiin kolmena päivänä 
viikossa. 

Alzheimerin tautia sairastava Taimi

92-vuotiaalla Taimilla oli 18 vuotta aiem-
min todettu kohonnut verenpaine, sepelval-
timotauti ja sydämen vajaatoiminta sekä 
yhdeksän vuotta aiemmin lonkan nivelrikko. 
Näiden sairauksien lääkehoito oli enalapriili 
5 mg x 1, hydroklooritiatsidi 25 mg x 1 ja 
parasetamoli 1000 mg x 3. 

Taimin muisti oli heikentynyt kahdeksan 
vuotta aiemmin. Kliinisten tutkimusten ja 
pään magneettikuvauksen perusteella muis-
tihäiriön syyksi oli todettu Alzheimerin tauti, 
ja donepetsiilihoito aloitettiin annoksella 5 
mg x 1. Taimi sai tästä lääkkeestä pahoin-
vointia ja ripulia. Haittavaikutukset arvioitiin 
niin hankaliksi, että donepetsiililääkitys lo-
petettiin viikon kuluttua. Muuta kolinergista 
lääkettä ei kokeiltu. Taimin muisti ja muut 
kognitiiviset kyvyt ja itsenäinen selviytymi-
nen olivat jo tässä vaiheessa heikentyneet 
siinä määrin, että hänet siirrettiin asumaan 
dementiaryhmäkotiin. 

Ryhmäkodissa Taimi oli itkuinen ja puhui 
kuolemantoiveistaan. Masennusoireiden 
takia aloitettiin mirtatsapiini annoksella 15 
mg x 1. Koska masennusoireet eivät helpot-
tuneet, annos suurennettiin noin kuukauden 
kuluttua ad 30 mg x 2. Taimilla oli ollut 
sekavuuskohtaus, jolloin hänen puheensa oli 
mennyt puuromaiseksi ja vasemman käden 
toiminta heikoksi. Sairaalan päivystyspoli-
klinikalla otetussa pään CT-kuvauksessa ei 
todettu kohtausta selittävää syytä. Sitä pidet-
tiin TIA-kohtauksena, minkä takia hänelle 
aloitettiin mini-ASA-hoito 100 mg x 1 ja 
dipyridamolihoito 75 mg x 3. 

Taimin masennusoireet ja muut oireet 
pahenivat edelleen. Hän heräsi joka yö le-
vottomana ja pelokkaana ja jäi nukkumaan 
käytävän lattialle. Oireiden takia aloitettiin 
risperidonilääkitys iltapäivällä annoksella 
0,5 mg, ja annos nostettiin muutaman päivän 
kuluttua annokseksi 0,5 mg x 2. 

Risperidonilääkitys lähinnä lisäsi Taimin 
oireita. Hän edelleen heräsi joka yö levot-
tomana, eikä pystynyt nukkumaan. Päivisin 
hän oli erittäin väsynyt ja nukahteli jopa 
kesken ruokailun. Lisäksi hänellä oli virtsan 
ja ulosteen karkailua ja hän oli tuskaisan 
vihainen. 

Tässä vaiheessa Taimin oireiden syytä ja 
kokonaislääkitystä ryhdyttiin selvittämään. 
Oireiden syyn selvittämiseksi otettiin pieni 
verenkuva, seerumin kreatiniini, natrium 
ja kalium sekä keskivirtsa. Niissä, samoin 
kuin EKG:ssä, todettiin normaalit löydök-
set. Taimin verenpaine istuma-asennossa oli 
106–116/68–72 mmHg. Lääkitys tällöin oli 
enalapriili 5 mg x 1, hydroklooritiatsidi 25 
mg x 1, parasetamoli 1000 mg x 3, ASA 100 
mg x 1, dipyridamoli 75 mg x 3, mirtatsapii-
ni 30 mg x 1 ja risperidoni 0,5 mg x 2.

Ensimmäinen havainto oli, että Taimi oli 
käyttänyt masennuslääkettä jo 1,5 vuoden 
ajan, mutta masennusoireita oli edelleen. 
Lääkkeellä ei siis ollut toivottua tehoa, eikä 
sen käyttö ollut perusteltua. Lisäksi unetto-
muus, ärtyneisyys ja tuskaisuus saattaisivat 
olla lievän serotoniinioireyhtymän oireita. 
Mirtatsapiinilääkitys päätettiin lopettaa näil-
lä perusteilla. 

Kolmas havainto koski Taimin matalia ve-
renpainearvoja. Oli mahdollista, että unetto-
muus ainakin osittain selittyi matalien veren-
painearvojen perusteella. Verenpaine laskee 
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yöllä, ja Taimin verenpainearvot saattoivat 
öisin olla liian matalat aivojen glukoosin ja 
hapen saannin turvaamiseksi. Tämä saattoi 
aiheuttaa heräämisiä. Taimilla oli kaksi ve-
renpainelääkettä (enalapriili ja hydrokloori-
tiatsidi). Lisäksi dipyridamoli ja mirtatsapiini 
saattoivat haittanaan alentaa verenpainetta. 
Lääkehoitoja päätettiin vähentää poistamalla 
vähemmän tarpeellisia lääkkeitä. Taimin käy-
tössä oli mini-ASA ja hänellä oli todettu vain 
yksi TIA-kohtausepäily. Päädyttiin dipyrida-
molihoidon lopettamiseen. 

Neljäs lääkitystarkastelun havainto koski 
risperidonilääkityksen aloittamisen perusteita 
ja annostusta. Oliko risperidonihoito aloi-
tettu virheellisesti mitratsapiinin ja matalan 
verenpaineen aiheuttamien oireiden hoitoon?  
Lisäksi sen annos oli melko suuri Alzheime-
rin tautia sairastavan 92-vuotiaan hoidossa. 
Siispä risperidonihoitokin lopetettiin. 

Dipyridamolin käyttö lopetettiin heti. 
Mirtatsapiini ja risperidoni poistettiin an-
noksia asteittain pienentäen viiden päivän 
aikana. Taimi oli näiden lääkkeiden lopet-
tamisen jälkeen parin viikon ajan ärtynyt, 
levoton ja ajoittain vihainen. Syynä pidettiin 
mirtatsapiinin ja risperidonin lopettamista 
varsin lyhyen ajan sisällä eli niiden vieroitus-
oireita. Hoitohenkilökunta oli kärsivällinen, 
eivätkä Taimin oireet olleet hänen henkeään 
uhkaavia. Kuitenkin todettiin, että olisi ollut 
viisaampaa lopettaa nämä kaksi psyyken-
lääkettä noin kolmen viikon aikana. Taimin 
verenpaine kohosi lääkemuutosten jälkeen 
melko pian tasolle 126/78–132/92 mmHg. 

Taimilla oli todettu Alzheimerin tauti, 
joka oli edennyt vaikeaan vaiheeseen. Ko-
linerginen lääke oli haittavaikutusten takia 
lopetettu lyhyen kokeilun jälkeen. Nyt pää-
tettiin käyttää memantiinia, joka aloitettiin 
parin viikon kuluttua mirtatsapiinin ja ris-
peridonin lopettamisen jälkeen. Sen annosta 
suurennettiin hieman hitaammassa tahdissa 
kuin hoito-ohjeissa suositellaan, koska Taimi 
oli melko iäkäs.  

Taimin tilanne alkoi korjaantua. Ärty-
neisyyttä ilmeni jonkin verran edelleenkin, 
unettomuutta oli harvoin ja virtsankarkailu 
väheni. Koska hänellä oli ärtyneisyyttä, huu-
tamista ja tuskaisuutta vielä kolmen kuukau-
den kuluttua memantiinihoidon aloittamises-
ta siinä määrin, että sen arvioitiin tuottavan 
tuskaa hänelle itselleen, hoitoon lisättiin 

risperidoni. Sopiva risperidoniannos etsittiin 
antamalla ensin 0,25 mg vuorokaudessa pa-
rin viikon ajan. Annosta suurennettiin Taimin 
käyttäytymisen ja oireiden sekä vaikutusten 
seurannan perusteella annokseen 0,25 mg + 
0,50 mg neljän viikon aikana. 

Verenpaineen seuranta osoitti istuma-
asennossa mitattujen verenpainearvojen 
olevan tasolla 120/72–132/82 mmHg. Tai-
milla oli vielä jonkin verran virtsankarkailua.  
Niinpä sen takia kokeiltiin vielä hydrokloo-
ritiatsidin poistamista. Tämän lääkehoidon 
lopettamisen jälkeen verenpainearvot nousi-
vat hieman eli tasolle 132/78–148/90 mmHg. 
Taimin virtsankarkailu väheni ja hydrokloo-
ritiatsidi jätettiin pysyvästi pois. 

Potilaan lääkitys on nykyisin enalapriili 5 
mg x 1, ASA 100 mg x 1, memantiini 10 mg 
x 2, risperidoni 0,25 mg + 0,50 mg. Lisäk-
si hän on noin 1,5 vuotta sitten tehdystä 
lääkearvioinnista lähtien saanut päivittäin 
kalsiumia 500 mg, D-vitamiinia 400 IU sekä 
yhden monivitamiinitabletin. Hän nukkuu 
hyvin. Taimi on oppinut puhumaan lauseita 
ja löytänyt uusia sanoja tämän 1,5 vuoden 
aikana. Hänen kävelykykynsä on säilynyt 
ja on suurimman osan päivästä iloinen ja 
seurustelee muiden asukkaiden kanssa. Hän 
osaa itse syödä ja käy autettuna WC:ssä. 
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26 Sanastoa

Agonisti   Tietyn vaikutuskohdan, reseptorin kautta vaikuttava lääke

Aihiolääke    Lääkevalmisteessa ei-aktiivisessa muodossa oleva lääke. Vaikut-
taakseen lääkkeen tulee aktivoitua elimistössä metabolian kautta. 

Antagonisti    Toisen lääkeaineen vaikutusta estävä lääkeaine. 

Antikolinerginen vaikutus Parasympaattisen hermoston toimintaa estävä vaikutus. 
   Asetykoliinin vaikutusta estävä vaikutus. 

C-luokan yhteisvaikutus    Lääkkeiden samanaikainen käyttö voi aiheuttaa muutoksia  
 vaikutuksissa ja tehossa tai lisätä haittojen ilmenemistä. Tämä 
voidaan kuitenkin hallita muuttamalla annoksia tai mittaamalla 
lääkeainepitoisuutta tai muuta hoidon turvallisuusparametria.

CYP     Entsyymiryhmä (sytokromi-P-450), joka osallistuu lääkemetabo-
liaan.

D-luokan yhteisvaikutus    Lääkkeiden samanaikainen käyttö voi aiheuttaa kliinisesti vaka-
via seurauksia (haittavaikutuksia tai hoidon epäonnistumisen). 
Yhteisvaikutuksen merkitystä on vaikeaa tai mahdotonta hallita 
yksilöllisillä annosmuutoksilla.

Ensikierron metabolia    Maha-suolikanavasta imeytyvän lääkeaineen aineenvaihdunta 
suolen seinämässä ja maksassa, imeytymisen jälkeen ennen lääke-
aineen siirtymistä yleiseen verenkiertoon. 

Farmakodynamiikka   Lääkeaineen vaikutus kudostasolla. 

Farmakokinetiikka    Lääkeaineen imeytyminen, jakautuminen, aineenvaihdunta ja 
erittyminen. 

Induktori   Entsyymi, kuljetusproteiinin ym. toimintaa kiihdyttävä aine. 

Inhibiittori   Entsyymin, kuljetusproteiinin ym. toimintaa estävä aine. 

NNT   Number needed to treat. Vertailevissa hoitokokeissa käytetty  
   luku, joka ilmoittaa, kuinka monta potilasta tarvitsee hoitoa,  
   jotta vältettäisiin tapahtuma.

Ortostaattinen koe  Verenpaineen ja pulssin mittaaminen potilaan ollessa makuu-
     ja seisoma-asennossa heti ylösnousun jälkeen. Verenpaineen  

 aleneminen asennon muutoksen yhteydessä > 20 mmHg  
 viittaa asennon muutokseen liittyvän verenpaineen säätelyjär- 
 jestelmän heikkenemiseen. 

Reseptori    Pintamolekyyli solussa tai tumassa, vastaanottaa lääkeaineen ja 
välittää sen vaikutukset solun toiminnassa. 

Substraatti    Lääkeaine, joka sitoutuu sitä hajottavaan entsyymiin ja näin 
hajoaa tai siirtyy kalvorakenteiden läpi.

Sundown-oireyhtymä   Muistisairautta sairastavan potilaan voimakas levottomuus ilta- 
   päivisin ja iltaisin ja siihen liittyvä unettomuus.
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