Kuinka voimme hoitaa gerasteniaa?
On tehty muutama tutkimus siitä, milaisilla toimenpiteillä gerasteniapotilaita voidaan
auttaa.
 Liikunta: erityisesti aerobinen liikunta ja tasapainoharjoitukset ovat tehokkain tapa.
Liikunnan hyötyihin kuuluvat liikkumiskyvyn kohentuminen, parempi selvityminen
päivittäisistä toiminnoista, vakaampi kävely, kaatumisriskin väheneminen, parempi
luuntiheys, suurempi lihasmassa ja lihasvoima ja yleisesti parempi elämänlaatu ja
lisääntynyt hyvinvointi. Liikunta ei ole hyödyllistä
pelkästään elintoimintojen säilyttämisen kannalta,
vaan siitä on hyötyä myös aivojen toiminnalle.

Gerastenia

*Esimerkki kotona tehtävästä harjoituksesta. Istu ja
nouse tuolilta 10 kertaa käyttämättä käsiä apuna.
*Kiitämme Later Life Training Ltd:ta kuvien käytöstä.





Ruokavalio: Nykyiset suositukset kehottavat saamaan
riittävästi proteiinia ja D-vitamiinia. Ruokavalion
korjaaminen ei kuitenkaan yksin riitä.
Liikunnan ja ruokavalion yhdistäminen: Tämä on
tehokkaampaa kuin jompikumpi yksinään estämään ja
hoitamaan gerasteniaa.

juusto
Milk

maito

Vitamina

sienet

D

kananmuna

Tämä levitysmateriaali heijastaa vain tekijän näkemyksiä, eikä välttämättä IMI: n, EFPIA: n ja Euroopan unionin käsitystä. Yksikään IMI eikä Euroopan
unioni ja EFPIA eivät ole vastuussa mistään siinä mahdollisesti olevista tiedoista.
Lisätietoja: SPRINTT-projektin verkkosivusto www.mysprintt.eu, IMI-verkkosivusto www.imi.europa.eu

”Näihin tuloksiin johtanut tutkimus on saanut tukea IMI Joint Undertaking Grant Agreement n:o 115621:lta, jonka varoista saadaan kiittää EU
Seventh Framework Programme:n (FP7/2007-2013) ja EFPIAan kuuluvien yritysten antamaa rahoitusta”.

Mitä on gerastenia?
Gerastenia on tavallinen oireyhtymä
vanhuusiässä, etenkin yli 80-vuotiailla, ja
yleisempi naisilla kuin miehillä. Asiantuntijoiden
uusimman määritelmän mukaan, gerasteniaan
liittyy heikentynyt stressinsietokyky.
Yksinkertaisimmillaan gerasteniaa voidaan pitää
yksilön heikentyneenä kykynä mukautua
erilaisiin sisäisiin ja ulkoisiin rasitustekijöihin.
Ikääntymisen lisäksi, gerastenian kehityksessä
on usein mukana monia toisiinsa vaikuttavia
tekijöitä

Mitkä ovat oireet?
Gerastenian tyypillisiä oireita ovat:
 heikkouden tunne
 hidas kävelynopeus
 painonlasku
 uupumus
 vähentynyt liikkuminen
Gerastenia johtaa usein toiminnavajeisiin, toistuviin kaatumisiin,
heikentyneeseen elämänlaatuun, lisääntyneeseen laitoshoidon
tarpeeseen ja kuolemanvaaraan

Mitkä ovat syyt?
Gerastenian syitä ei vielä täysin ymmärretä. Tilaan
kuuluu useiden elintoimintojen heikentyminen
(esim.
hermosto,
verenkiertoelimistö,
hengityselimistö). Ikääntymisellä, elämäntavoilla
(etenkin liikunta ja ravitsemus) sekä nykyisillä ja
aiemmilla sairauksilla on suuri merkitys.
Elintoimintojen vähittäinen heikentyminen
ikääntyessä on tavallista ja normaalia. Kuitenkin
gerasteniassa tämä heikentyminen on
nopeampaa ja voimakkaampaa.
Tiedetään että liikkumaton elämäntapa altistaa
elintoimintojen heikentymiselle. Se johtaa
vakaviin seurauksiin (kuten huonompaan
tasapainoon,
vähittäiseen
lihaskatoon,
heikentyneeseen sydän-, verenkierto-, ja
hengityselimistön toimintaan) ja myös
psyykkisiin ongelmiin (kuten masennus ja
henkisen toimintakyvyn lasku). Lisäksi
vajaaravitsemuksella on tärkeä merkitys
gerastenian kehittymisessä. Useilla vanhoilla
ihmisillä riittämätön energian ja proteiininsaanti
johtaa vaikeuksiin ylläpitää riittävää kudosten ja
sen myötä koko elimistön eheyttä ja
toimintakykyä.

