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TIIVISTELMÄ
Lääkityksen merkitys iäkkäiden ravitsemuksellisten ongelmien taustalla on jäänyt suhteellisen vähälle huo-
miolle. Lääkehoitoihin liittyvät ravitsemukselliset ongelmat tulevat selvimmin esiin iäkkäillä, sillä ikäänty-
essä lääkehoidon tarve kasvaa, monilääkitys yleistyy ja lisääntynyt sairastavuus sekä ikääntymiseen liittyvät 
fysiologiset muutokset voivat heikentää syömistä ja ravinnonsaantia. Lääkkeet voivat aiheuttaa monenlai-
sia ravitsemustilaa heikentäviä haittavaikutuksia, ja monilääkityksellä on tutkimuksissa havaittu merkitse-
vä yhteys virheravitsemukseen. Erityisesti antikolinergiset lääkeaineet aiheuttavat suun kuivuutta, joka voi 
vaikeuttaa nielemistä, aiheuttaa kipuja suun limakalvolla, kasvattaa riskiä hampaiden menetykselle ja näin 
vaikuttaa negatiivisesti syömiseen. Useat sadat lääkkeet voivat aiheuttaa maku- ja hajuaistin häiriöitä sekä 
pahoinvointia, jotka voivat heikentää ruokahalua. Kuivumista ja ravintoaineiden imeytymishäiriöitä voi ai-
heuttaa voimakkaan oksentelun lisäksi ripulointi, joka on varsin tavallinen lääkehaitta. Myös ummetus on 
iäkkäiden yleinen terveysongelma, jonka kehittymistä etenkin opioidit ja antikolinergit edistävät. Umme-
tukseen voi liittyä ruokahaluttomuutta ja heikentynyttä ravintoaineiden imeytymistä. Lääkkeet voivat myös 
altistaa iäkkään monien mikroravintoaineiden puutoksille estämällä niiden imeytymistä, endogeenistä syn-
teesiä tai lisäämällä eritystä virtsaan. Virheravitsemus heikentää iäkkään toimintakykyä, sairauksista toipu-
mista ja kasvattaa yhteiskunnan kustannuksia, joten lääkkeiden mahdollinen vaikutus ravitsemukseen tulee 
tiedostaa ja toimenpiteitä kehittää iäkkäiden ravitsemuksellisten ongelmien ehkäisemiseksi.

Avainsanat: iäkkäät, lääkehoito, lääkkeiden sivu- ja haittavaikutukset, ravitsemustila
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tokset tapahtuvat mahalaukussa, kun suolahapon 
erittyminen vähenee mahan runko-osan limakalvon 
surkastuessa. Hapottomuus voi heikentää kalsiumin 
ja raudan imeytymistä sekä aiheuttaa B12-vitamiinin 
puutoksen, joka puolestaan voi johtaa neurologisten 
oireiden, esimerkiksi lihasheikkouden tai tunnon ja 
muistin häiriöiden kehittymiseen tai anemiaan.

Monet akuutit ja krooniset sairaudet yleistyvät 
ikääntyessä ja voivat altistaa ravitsemushäiriöille 
(Nuutinen ym. 2010). Esimerkiksi syövän oireet ja 
hoito voivat vaikuttaa ikääntyneen ravitsemusti-

laan monin tavoin. Syöminen vaikeutuu ja ruokaha-
lu vähenee, kun potilaalla on heikotusta, kipuja ja 
nielemisvaikeuksia. Oksentelu ja ripulointi aiheut-
tavat nesteiden ja elektrolyyttien menetystä. Muisti-
sairautta sairastavat ovat suuressa virheravitsemus-
riskissä, sillä ruokailussa tarvittavat motoriset tai-
dot heikkenevät eikä iäkäs muista enää syödä. Myös 
maku- ja hajuaistien muutokset ovat mahdollisia, 
jolloin syömisen miellyttävyys vähenee. Mielenter-
veyden ongelmat, etenkin masennus ja psykoottiset 
oireet sekä niiden lääkehoidot, voivat altistaa ravit-

JOHDANTO
Ikääntymisen ja monisairastavuuden merkitys ravit-
semuksellisten ongelmien synnyssä on yleisesti tun-
nistettu, mutta lääkityksen vaikutus ravitsemuson-
gelmiin on jäänyt vähemmälle huomiolle (Zadak ym. 
2013). Lääkkeet voivat vaikuttaa negatiivisella tavalla 
ravitsemukseen, etenkin kun lääkitys on pitkäaikais-
ta ja käytettävien lääkkeiden määrä kasvaa. Suomi 
on tilastoissa yksi iäkkäiden monilääkityksen kärki-
maista (Onder ym. 2012). Ravitsemukselliset ongel-
mat tulevat selvimmin esiin iäkkäillä, sillä ikäänty-
essä lääkehoidon tarve kasvaa sekä lisääntynyt sai-
rastavuus ja monet ikääntymiseen liittyvät fysiolo-
giset muutokset voivat itsessään heikentää syömistä 
ja ravinnonsaantia.

Virheravitsemuksessa ihminen ei saa proteiinia, 
energiaa ja muita ravintoaineita oikeassa suhteessa 
tai riittävästi tarpeeseen nähden (Nuutinen ym. 2010). 
Virheravitsemus on yleistä iäkkäiden hoiva-asumises-
sa ja pitkäaikaisessa sairaalahoidossa, ja sen esiinty-
vyys on sitä suurempaa, mitä vanhemmista henkilöis-
tä on kyse. Virheravitsemuksen yleisyyteen vaikutta-
vat iän myötä lisääntyvä sairastavuus ja heikkenevä 
fyysinen sekä psyykkinen toimintakyky (Saarela ym. 
2017). Pitkään jatkuneella virheravitsemuksella on ko-
konaisvaltaisia vaikutuksia ikääntyneen terveyteen ja 
hyvinvointiin: toimintakyky ja sairauksista toipumi-
nen heikkenevät, infektiot sekä leikkauksiin liittyvät 
komplikaatiot yleistyvät ja vaste hoitoihin huononee 
esimerkiksi lääkkeiden vaikutuksen muuttuessa kuih-
tuneessa kehossa (Nuutinen ym. 2010).

Katsausartikkelissa kuvaamme ikääntymismuu-
tosten ja lääkkeiden käytön yhteyttä ravitsemukseen. 
Lääkkeiden vaikutuksia virheravitsemuksen syntyyn 
tarkastellaan syljenerityksen, maku- ja hajuaistimus-
ten, ruuansulatuskanavan toiminnan ja ravintoainei-
den hyväksikäytön muutosten osalta.

IKÄÄNTYMISEN JA SAIRAUKSIEN  
VAIKUTUS RAVITSEMUKSEEN
Ikääntyessä rasvakudoksen osuus elimistössä kasvaa 
ja lihasmassa pienenee (Tilvis 2016a). Lihasmassan 
pieneneminen on merkittävin syy perusaineenvaih-
dunnan hidastumiselle ja energian tarpeen vähene-
miselle ikääntyessä. Lihassolujen määrä vähenee joko 
lihassolujen vaurioituessa palautumattomasti tai lii-
kehermosolujen kuollessa. Ikääntyessä fyysinen ak-
tiivisuus usein vähenee, mikä myös osaltaan altistaa 
lihasvoiman heikkenemiselle. Fyysisten aktiviteettien 
vähentyessä energiaa ei myöskään kulu enää yhtä pal-
jon kuin aiemmin.

Janon tunteen heikkeneminen liittyy normaaliin 
ikääntymiseen (Tilvis 2016a). Syynä tähän pidetään 
etenkin aivolisäkkeen osmoreseptorien herkkyyden 
sekä janon tunteen syntymisessä keskeisten välittä-
jäaineiden määrän vähenemistä. Myös reniini-angio-
tensiini-aldosteronijärjestelmä vaimenee ikääntyes-
sä, jolloin angiotensiini II:n välittämä janon tunne 
heikkenee, ja natriumin ja veden takaisinimeytymi-
nen munuaisissa vähenee (Tilvis 2016b). Toisaalta 
virtsa ei väkevöidy munuaisissa enää yhtä tehokkaas-
ti kuin aiemmin, mikä johtuu sekä munuaisten hei-
kentyneestä vasteesta antidiureettiseen hormoniin 
että anatomisista muutoksista. Nämä munuaisten ja 
endokriinisten säätelyjärjestelmien toiminnan muu-
tokset yhdessä vaimentuneen janon tunteen kanssa 
altistavat iäkkään neste- ja elektrolyyttitasapainon 
häiriöille, erityisesti kuivumiselle (Tilvis 2016a).

Ikääntyessä ruokahalu vähenee nälän tunteen 
heikkenemisen seurauksena (Tilvis 2016a). Heiken-
tynyt näläntunne näyttäisi liittyvän ruokahalua lisää-
vien välittäjäaineiden määrän vähenemiseen. Lisäk-
si ruokahaluun vahvasti liittyvät haju- ja makuaistit 
muuttuvat johtuen sekä reseptorisolujen että aisti-
muksia välittävien hermoratojen toiminnan muutok-
sista. Iäkäs myös tulee nopeammin kylläiseksi, ja an-
noskoot pienenevät. Iäkkäillä kylläisyyssignaalit ko-
rostuvat elimistössä, kun mahalaukun antrum-osa 
venyttyy voimakkaammin ja mahalaukku tyhjenee 
hitaammin kuin nuorilla.

Merkittävimmät ruuansulatuskanavassa tapah-
tuvat ikääntymismuutokset sijoittuvat suun alueelle 
(Tilvis 2016a). Suusairauksien riskitekijöiden ilmaan-
tuvuus lisääntyy, mikä altistaa iäkkään hampaiden 
menetykselle (Siukosaari ja Nihtilä 2015). Hampaiden 
tai tekohampaiden riittävä määrä ja kunto on edelly-
tys toimivalle purennalle ja hyvälle ravitsemukselle. 
Ikääntyessä syljen koostumus voi muuttua paksum-
maksi ja sitkeämmäksi, jolloin sen suuta huuhtele-
va ja limakalvojen pintaa liukastava vaikutus saattaa 
heikentyä. Syljenerityksen väheneminen liittyy pää-
asiassa iän mukanaan tuomiin yleissairauksiin. Myös 
lääkehaitat ovat tärkeä suun kuivuutta aiheuttava te-
kijä. Lisäksi ikääntyneen toimintakyvyn heikkenemi-
nen ja proteesien käyttö johtavat huonontuneeseen 
hampaiden puhdistukseen. Nämä kaikki riskitekijät 
altistavat iäkkään erilaisille suusairauksille, jotka vai-
kuttavat ratkaisevasti hampaiden kuntoon. Kuiva ja 
kipeä suu myös itsessään hankaloittaa syömistä.

Muiden ruuansulatuselimistön normaalien ikään-
tymismuutosten merkitys iäkkään ravitsemukselle ei 
ole kovin suuri (Räihä 2012). Merkittävimmät muu- Lähteet: Nederfors ym. 2004, Hattori ja Wang 2007, Villa ym. 2016, Wolff ym. 2017

Terapiaryhmä

Sydän- ja verisuonisairaudet

Sukupuoli- ja virtsaelinten 
sairaudet

Keskushermostosairaudet

Hengityselinten sairaudet

Taulukko 1. Esimerkkejä kserostomiaa tai hyposalivaatiota aiheuttavista lääkeaineista ja suun kuivuuden 
taustalla olevia mekanismeja.

Terapeuttinen alaryhmä 
(lääkeaine-esimerkki)

Diureetit (hydroklooritiatsidi)

Beetasalpaajat (timololi)

Kalsiumkanavan salpaajat 
(verapamiili)

Tihentynyt virtsaamistarve ja 
inkontinenssi (oksibutiniini, 
tolterodiini, solifenasiini)

Analgeetit (tramadoli)

Psykoosi- ja neuroosilääk-
keet sekä unilääkkeet (kloo-
ripromatsiini, klotsapiini, ris-
peridoni, tsolpideemi)

Masennuslääkkeet (amitrip-
tyliini, essitalopraami, venla-
faksiini)

Systeemiset antihistamiinit 
(doksylamiini)

Antikolinergit (tiotropium)

Mekanismeja

Epäselvä. Voi liittyä sylkirau-
hassoluissa ilmentyvän Na+-
Cl--symportin estoon

α1- ja β1-reseptorien salpaus

Sylkirauhassoluissa ilmenty-
vän Ca2+-kanavan salpaus 
➜ H2O eritys

Muskariinireseptorien  
salpaus

Noradrenaliinin takaisinoton 
esto keskushermostossa

GABA-vaikutus keskusher-
mostossa, muskariini- ja 
α1-reseptorien salpaus

Serotoniinin, histamiinin, 
dopamiinin ja noradrenaliinin 
takaisinoton esto

Histamiini- ja muskariini-
reseptorien salpaus keskus-
hermostossa

Muskariinireseptorien 
salpaus

➜
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Aistihäiriöt voivat syntyä monin eri mekanismein 
(Schiffman 2018). Lääkeaine itsessään voi olla pahan-
makuinen, tai se voi häiritä normaalia biokemiallista 
viestinvälitystä sensorisissa hermoradoissa. Oraali-
sessa lääkkeenannossa etenkin nestemäisessä muo-
dossa oleva lääkeaine aktivoi kielen ja ruokatorven 
yläosan makureseptoreja. Suuhun syntyy yleensä kar-
vas maku, mutta myös metallinen tai hapan maku 
on mahdollinen. Myös systeemiseen verenkiertoon 
imeytynyt lääkeaine voi diffundoitua sylkirauhasten 
verisuonten seinämien läpi sylkeen, jossa se aktivoi 
suoraan makureseptoreja.

Lääkeaine voi heikentää makuaistimusten voimak-
kuutta salpaamalla makusolujen pinnalla olevia ioni-
kanavia, jolloin hermoimpulssien syntyminen estyy 
(Schiffman 2018). Esimerkiksi diureettina käytettävä 
amiloridi salpaa natriumkanavia makusolujen pin-
nalla, jolloin natrium- ja litiumsuolojen sekä make-

an maistaminen heikkenee ja ruoka voi maistua epä-
miellyttävältä. Lisäksi tietyt lääkeaineet, esimerkiksi 
sertraliini, voivat kertyä makusolujen solukalvoihin. 
Hermoimpulssien välittyminen voi tällöin häiriin-
tyä joko solun biokemiallisten ominaisuuksien muut-
tuessa tai lääkeaineen vaikuttaessa solukalvon sig-
nalointijärjestelmiin.

Hajuaistin häiriöiden taustalla olevia vaikutus-
mekanismeja on tutkittu niukasti (Lötsch ym. 2012). 
Useat lääkkeet vaikuttavat hajukäämissä esiintyviin 
reseptoreihin, kuten dopamiinireseptoreihin ja eri-
laisiin ionikanavareseptoreihin, entsyymeihin ja so-
lunsisäisten toisiolähettien cAMP:n ja cGMP:n pi-
toisuuksiin. Esimerkiksi teofylliini estää suoraan 
cAMP:a hajottavaa fosfodiesteraasientsyymiä, jol-
loin cAMP:n määrä solun sisällä kasvaa ja hajuais-
timus voimistuu. Lisäksi on viitteitä siitä, että tie-
tyt lääkeaineet, kuten opioidit, häiritsevät hajuaisti-

semusongelmille. Aivohalvauksen jälkeen potilaalla 
voi olla monenlaisia ruokailuun vaikuttavia oireita, 
kuten nielemisvaikeuksia, motoriikan heikkenemis-
tä ja ruuan valumista suusta. Parkinsonin tautia sai-
rastavien tyypilliset oireet, kuten lepovapina, lihas-
jäykkyys, nielemisvaikeudet ja hajuaistin muutokset, 
vaikuttavat negatiivisesti ruokailuun ja ruokahaluun. 
Akuutit ja krooniset infektiot voivat myös vaikuttaa 
ravinnonsaantiin (Suominen ym. 2010).

LÄÄKKEIDEN VAIKUTUS RAVITSEMUKSEEN
Suun kuivuus
Syljeneritystä vähentävien lääkkeiden pitkäaikainen 
käyttö on sylkirauhasiin kohdistuvien sairauksien ja 
sädehoidon ohella yksi suun kuivuuden yleisimmistä 
syistä (Lahtinen ja Ainamo 2006). Suun kuivuus voi tar-
koittaa joko subjektiivista kuivan suun tunnetta eli kse-
rostomiaa tai mitattua syljenerityksen vähenemistä eli 
hyposalivaatiota. Kserostomiassa suu tuntuu kuivalta, 
kun pienten sylkirauhasten tuottaman, syljen sitkeäksi 
ja suuta suojaavaksi tekevän musiinin eritys vähenee, 
vaikka suurten sylkirauhasten erittämän vetisemmän 
seroosin syljen määrä pysyy ennallaan. Molemmat ti-
lat hankaloittavat iäkkään syömistä ja heikentävät suun 
terveyttä, mikä puolestaan vaikuttaa ratkaisevasti elä-
mänlaatuun (Siukosaari ja Nihtilä 2015).

Lukuisat eri lääkkeet voivat aiheuttaa suun kui-
vuutta (Wolff ym. 2017). Selvin vaikutus on tietyillä 
sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeillä, keskusher-
mostoon vaikuttavilla lääkkeillä, inkontinenssilääk-
keillä, inhaloitavilla antikolinergeilla ja antihistamii-
neilla (Taulukko 1). Syljen erityksen säätely elimis-
tössä on monimutkainen ilmiö, johon osallistuu se-
kä sympaattinen että parasympaattinen hermosto, 
useita välittäjäaineita ja sylkirauhassolujen resepto-
reita (Villa ym. 2016). Lääkeaineet häiritsevät syljen 
erityksestä vastaavien säätelyjärjestelmien toimin-
taa kahdella eri tasolla: joko hermo-rauhasliitoksis-
sa tai keskushermostossa. Hermo-rauhasliitoksissa 
vaikuttavat lääkeaineet esimerkiksi salpaavat koli-
nergisiä muskariinireseptoreita tai adrenergisiä α1-
reseptoreita, jolloin syljen eritys vähenee. Myös α2-
agonistit, kuten verenpainelääke klonidiini, vähen-
tävät syljen eritystä. Keskushermostovälitteisen suun 
kuivumisen on arveltu liittyvän syljen eritystä sääte-
levien välittäjäaineiden, kuten dopamiinin, serotonii-
nin ja histamiinin määriin sekä niiden kohderesepto-
rien salpaukseen keskushermostossa tai GABA-välit-
teiseen keskushermostoa lamaavaan vaikutukseen.

Suun kuivuus voi ilmetä monenlaisina oireina, jot-
ka voivat altistaa iäkkään virheravitsemuksen kier-

teeseen ja jatkuvaan hoidon tarpeeseen (Barbe 2018). 
Sylki vastaa suun immuunipuolustuksesta, sillä se si-
sältää bakteerien, sienten ja virusten kasvua estäviä 
antimikrobisia aineita, kuten lysotsyymi- ja peroksi-
daasientsyymejä sekä IgA-, IgG- ja IgM-vasta-aineita 
(Siukosaari ja Nihtilä 2015). Suun kuivuudesta kärsi-
vät iäkkäät ovat alttiimpia kariekselle, suun sieni-in-
fektioille, ientulehduksille ja parodontiitille. Ravin-
nonsaanti heikkenee, kun hoitamattomat reiät ja ien-
sairaudet johtavat hampaiden menetykseen tai suun 
limakalvot ovat kirvelevät ja kipeät sieni-infektion, 
esimerkiksi suun sammaksen, takia. Suun kuivuus 
hankaloittaa myös nielemistä (Suominen ym. 2010). 
Makuaistimuksen syntymiseksi aineen on liuettava 
sylkeen, joten suun kuivuus voi aiheuttaa myös ma-
kuaistin häiriöitä ja siten vaikuttaa negatiivisesti ruo-
kahaluun (Barbe 2018).

Maku- ja hajuaistin häiriöt
Yleisimpiä lääkkeistä aiheutuvia maku- ja hajuaistin 
häiriöitä ovat makuaistin heikentyminen (hypogeus-
ia) ja vääristyneet makuaistimukset (dysgeusia), ha-
juaistin heikentyminen (hyposmia), hajuaistin her-
kistyminen (hyperosmia) sekä vääristyneet hajuais-
timukset (dysosmia) (Schiffman 2018). Tällaiset lääk-
keiden aiheuttamat aistihäiriöt ovat yleinen mutta 
puhtaasti subjektiivisena ilmiönä vähälle huomiolle 
jäänyt ongelma, jonka tarkkaa esiintyvyyttä ei tiede-
tä (Naik ym. 2010). 

Hajut ja maut liittyvät merkittävästi ravinnon-
saantiin, ja ne tekevät ruokailutilanteesta nautinnol-
lisen ja houkuttelevan (Schiffman ja Graham 2000, 
Naik ym. 2010). Maku- ja hajuaistimukset vaikuttavat 
merkittävästi syödyn ruuan määrään ja annoskokoi-
hin, lisäävät ruuasta saatavaa kylläisyyden tunnetta ja 
ovat siten pääasiallisin ruokailua lisäävä tekijä. Siksi 
maku- ja hajuaistin häiriöistä kärsivän iäkkään ruo-
kahalu heikkenee, ja riittävän ja ravitsevan ruokava-
lion ylläpito vaikeutuu. Toisaalta ruuan mauttomuus 
voi johtaa lisääntyneeseen suolan käyttöön, jolla voi 
olla merkitystä verenpainetautia sairastaville.

Toistaiseksi on pystytty tunnistamaan yli 350 ma-
kuaistiin ja yli 70 hajuaistiin vaikuttavaa lääkeainetta 
(Schiffman 2018). Mukana on sydän- ja verisuonisai-
rauksien lääkkeiden, kuten useiden ACE:n estäjien, 
ATR-salpaajien, kalsiumkanavan salpaajien, diureet-
tien ja statiinien lisäksi muun muassa sytostaatteja, 
antibiootteja ja keskushermostoon vaikuttavia lääke-
aineita (Taulukko 2). Aistihäiriöiden esiintyminen on 
yksilöllistä, ja siihen vaikuttavat ikä, lääkkeen annos, 
lääkeaineinteraktiot, geneettiset tekijät ja sairaudet.

Lääkeaineryhmä

Rauhoittavat lääkkeet

Bakteeri-, sieni- ja 
viruslääkkeet 

Masennuslääkkeet

Sydän- ja 
verisuonisairauksien 
lääkkeet

Glukokortikoidit

Kasvaimien kasvua  
estävät lääkkeet

Parkinsonin taudin lääkkeet

Unilääkkeet

Kilpirauhaslääkkeet

Diabeteslääkkeet

Taulukko 2. Esimerkkejä lääkeaineista, jotka voivat aiheuttaa makuaistin häiriöitä. Lihavoidulla kirjaisimel-
la kirjoitettujen lääkeaineiden on lisäksi raportoitu häiritsevän hajuaistia.

Lääkeaine-esimerkkejä

Alpratsolaami

Atsitromysiini, siprofloksasiini, metronidatsoli, terbinafiini,  
asikloviiri, amantadiini

Amitriptyliini, nortriptyliini, sertraliini

Amiloridi, furosemidi, enalapriili, losartaani, nitroglyseriini, 
propranololi, simvastatiini, atorvastatiini, diltiatseemi

Budesonidi, deksametasoni, beklometasoni, flutikasoni

Sisplatiini, syklofosfamidi, doksorubisiini, metotreksaatti,  
vinkristiini

Levodopa, antikolinergit

Tsopikloni, tsolpideemi

Karbimatsoli, levotyroksiini

Metformiini

Lähteet: Naik ym. 2010, Lötsch ym. 2015, Schiffman 2018
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tivoivat perifeerisiä tuntoreseptoreja, mikä stimuloi 
oksennuskeskusta. 

Maha- ja pohjukaissuolihaavan aiheuttaa useim-
miten tulehduskipulääkkeet, jolloin taustalla on hap-
paman lääkeaineen aiheuttaman suoran limakalvo-
vaurion lisäksi tulehduskipulääkkeiden farmakolo-
ginen vaikutus, eli syklo-oksigenaasi-inhibitio ja sitä 
seuraava prostaglandiinisynteesin esto (Triantafyllou 
ym. 2010). Mahalaukun limakalvo on alttiimpi hap-
paman mahansisällön aiheuttamille vaurioille, kun 
suojaavan liman ja bikarbonaatin eritys vähenee. Iäk-
käät ovat alttiimpia komplikaatioille, sillä prostaglan-
diinien ja bikarbonaatin eritys vähenee sekä ruuansu-
latuskanavan seinämän verenkierto heikkenee ikään-
tyessä. 65 ikävuodesta ylöspäin riski saada tulehdus-
kipulääkkeisiin liittyvä maha-suolikanavan vuoto on 
noin 5,5-kertainen verrattuna tulehduskipulääkkeitä 
käyttämättömiin samanikäisiin henkilöihin.

Useat lääkeaineet, kuten levodopa, opioidit, sispla-
tiini ja digoksiini voivat aiheuttaa pahoinvointia sti-
muloimalla suoraan ydinjatkeen oksennuskeskus-
ta (Taulukko 3). Sytostaatit vapauttavat serotonii-
nia suolen seinämän enterokromaffiinisista soluista, 
jolloin vagushermo aktivoituu stimuloiden oksen-
nuskeskusta (Sharratt ym. 2015). Myös metformiinin 
aiheuttama pahoinvointi liittynee muutoksiin suo-
liston serotoniiniaineenvaihdunnassa. Keskusher-
moston asetyylikoliinipitoisuutta nostavat asetyy-

likoliiniesteraasin estäjät (rivastigmiini, donepetsii-
li, galantamiini) voivat aiheuttaa pahoinvointia ok-
sennuskeskuksen muskariinireseptorien aktivaation 
kautta (Triantafyllou ym. 2010). Oksentaminen voi 
johtaa heikentyneeseen ravintoaineiden imeytymi-
seen sekä runsaaseen nesteiden ja elektrolyyttien me-
netykseen, mistä voi seurata etenkin iäkkäillä nope-
asti kuivuminen (Nuutinen ym. 2010).

Ripuli
Yli 700 lääkeaineen on osoitettu aiheuttavan haitta-
vaikutuksenaan ripulointia, ja ripulointi kattaa yli 7 
prosenttia kaikista ilmoitetuista haittavaikutuksista 
(Philip ym. 2017). Iäkkäät ovat herkkiä lääkityksestä 
aiheutuvan ripuloinnin vaikutuksille. Erilaisten suolis-
toinfektioiden esiintyvyys lisääntyy heikentyneen im-
muunipuolustuksen vuoksi, ja toisaalta hauras elimis-
tö kestää huonosti ripuloinnista aiheutuvia häiriöitä 
nestetasapainossa ja ravitsemustilassa (Schiller 2009, 
Triantafyllou ym. 2010). Ripuloivalla potilaalla ravinto-
aineiden imeytyminen heikkenee, kun ravintoaineita 
menetetään ripuliulosteiden mukana (Nuutinen ym. 
2010). Ripuloidessa menetetään myös vettä, jolloin 
riski kuivumiselle ja elektrolyyttitasapainon häiriöille 
kasvaa. Lisäksi riski ulosteenpidätyskyvyttömyydelle 
kasvaa, kun ulosteet ovat nestemäisiä (Schiller 2009). 

Ripulointia aiheuttavia lääkkeitä ovat muun mu-
assa magnesiumia sisältävät antasidit, metformiini, 

informaation käsittelyä myös korkeammilla hajujen 
aistimisesta vastaavilla aivoalueilla.

Ylempien ruuansulatuskanavan 
osien ärsytys ja pahoinvointi
Limakalvoärsytys voi ilmentyä moninaisina ravin-
nonsaantia heikentävinä oireina, kuten pahoinvoin-
tina, vatsakipuina ja nieltäessä aiheutuvana kipuna 
(Philpott ym. 2014). Lähes sadan eri lääkeaineen on 
todettu aiheuttavan limakalvovaurioita tabletin tai 
kapselin juuttuessa ruokatorveen (Triantafyllou ym. 
2010). Tällaisia lääkeaineita ovat muun muassa use-
at eri antibiootit, kuten tetrasykliini, doksisykliini ja 
klindamysiini sekä bisfosfonaatit (Taulukko 3). Ruo-
katorveen pysähtyessään lääkeaine vapautuu valmis-
teesta ja syövyttää limakalvoa, kun korkea paikallinen 
lääkeainepitoisuus muuttaa ympäristön pH:n happa-
maksi tai emäksiseksi. Hoitamattomana haavaumat 
voivat johtaa esofagiittiin eli ruokatorven tulehduk-
seen sekä ruokatorven ahtaumaan korroosiovammo-
jen arpeutuessa (Triantafyllou ym. 2010, Philpott ym. 
2014). Syöminen vaikeutuu nieltäessä tuntuvan kivun 
takia, jolloin ravitsemustila heikkenee ja paino voi 
laskea (Suominen ym. 2010).

Iäkkäät ovat riskihenkilöitä ruokatorven 
haavaumille, sillä heillä kiinteiden lääkemuotojen 
nielaiseminen on usein jo ennestään vaikeutunut vä-
hentyneen syljenerityksen ja nielemisvaikeuksia ai-
heuttavien sairauksien takia (Triantafyllou ym. 2010). 
Lääkevalmisteen tarttumista ruokatorven limakal-
voon edistää myös lääkkeen otto makuulla tai puoli-
istuvassa asennossa sekä riittämätön veden nautti-
minen valmisteen nielaisemisen yhteydessä (Trian-
tafyllou ym. 2010, Sharratt ym. 2015). 

Ruokatorven limakalvoa vaurioittavat lääkeaineet 
voivat yhtä lailla ärsyttää myös mahalaukun limakal-
voa ja aiheuttaa haavaumia (Taulukko 3). Tällöin po-
tilaalla voi esiintyä erilaisia ruokahaluun vaikuttavia 
ylävatsaoireita, kuten pahoinvointia, vatsakipua, 
turvotusta ja varhaista kylläisyyden tunnetta (Phil-
pott ym. 2014, Sharratt ym. 2015). Useimpien lääke-
aineiden kohdalla kyse on suorasta mahaärsytyksestä 
syntyvästä pinnallisesta limakalvovauriosta. Syntyvä 
muutos voi olla toisaalta myös varsinainen limakal-
von läpäisevä maha- tai pohjukaissuolihaava, joka voi 
hoitamattomana johtaa äkillisiin komplikaatioihin. 
Pahoinvoiva olo syntyy, kun ruuansulatuskanavas-
ta tulevat ärsykkeet (mahaärsytys tai haavauma) ak-

Ruokatorven ja mahalaukun limakalvoa 
ärsyttäviä lääkeaineita

Tulehduskipulääkkeet

Useat antibiootit (doksisykliini, 
klindamysiini, tetrasykliini)

Bisfosfonaatit

Kaliumkloridi

Rautavalmisteet

Teofylliiini
C-vitamiini
Kinidiini

Taulukko 3. Esimerkkejä lääkeaineista, jotka voivat aiheuttaa ravinnonsaantia 
heikentäviä oireita ylemmissä ruuansulatuskanavan osissa. 

Suoraan ydinjatkeen oksennuskeskusta 
stimuloivia lääkeaineita

Opioidit 

Dopaminergiset lääkkeet (esim. levodopa, 
bromokriptiini)

Digoksiini

Kasvaimien kasvua estävät lääkkeet 
(esim. sisplatiini, syklofosfamidi)

Asetyylikoliiniesteraasin estäjät (rivastigmiini, 
donepetsiili, galantamiini)

Lähteet: Triantafyllou ym. 2010, Philpott ym. 2014, Sharratt ym. 2015

Lääkeaineryhmä

Mahahapon eritystä estävät lääkkeet (protonipumpun estäjät, H2-salpaajat)
Magnesiumia sisältävät antasidit
Useimmat antibiootit
NSAID-lääkkeet
Rautavalmisteet
Laksatiivit
Monet kasvaimien kasvua estävät lääkkeet
Diabeteslääkkeet (metformiini, akarboosi)
Rytmihäiriölääkkeet (kinidiini, digoksiini)
Verenpainelääkkeet (esim. β-salpaajat, ACE:n estäjät)

Taulukko 4. Esimerkkejä ripulia haittavaikutuksenaan aiheuttavista lääkeaineryhmistä.

Lähteet: Schiller 2009, Sharratt ym. 2015, Philip ym. 2017
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kautta (Gallagher ja O’Mahony 2009, Lat ym. 2010). 
Antikolinergisesti vaikuttavat lääkeaineet aiheuttavat 
ummetusta salpaamalla enteeristen hermosolujen 
M3-muskariinireseptoreja, minkä seurauksena pa-
rasympaattinen stimulaatio heikkenee, suolen mo-
tiliteetti ja tonus vähenevät ja suolensisällön läpikul-
kuaika pitenee (Penttilä ym. 2005). 

Opioidien aiheuttama ummetus johtuu eten-
kin myenteerisen pleksuksen inhibitoristen 
µ-opioidireseptorien aktivaatiosta (Szigethy ym. 
2014). Taustalla vaikuttaa myös keskushermoston 
opioidireseptorien aktivaatiosta johtuva asetyyliko-
liinin vapautumisen estyminen myenteerisessä plek-
suksessa (Lat ym. 2010). Paikallinen ja sentraalinen 
mekanismi yhdessä heikentävät maha-suolikanavan 
motiliteettia hidastamalla mahalaukun tyhjenemis-
tä sekä ohut- ja paksusuolen liikkeitä, vähentämällä 
suoliston eritystoimintaa ja toisaalta lisäämällä ve-
den imeytymistä suolistosta, lisäämällä mahanportin 
ja peräsuolen sulkijalihasten tonusta sekä heikentä-
mällä ulostamisrefleksiä. 

Ummetus voi heikentää iäkkään ravitsemustilaa 
monin eri tavoin (Bielefeldt ym. 2016). Tyypillisten 
ummetuksen oireiden, kuten vatsakipujen, turvotuk-
sen ja ilmavaivojen, lisäksi etenkin iäkkäillä ilmenee 
usein myös suoliston ulkopuolisia oireita, kuten ruo-
kahaluttomuutta (Arkkila 2018). Heikentynyt maha-
suolikanavan liike voi vaikuttaa merkittävästi myös 
ravintoaineiden kuljetukseen ja imeytymiseen, sillä 
normaalin liikehdinnän tarkoituksena on suolensi-

sällön sekoittaminen sekä ravintoaineiden tuominen 
enterosyyttien läheisyyteen imeytymisen helpottu-
miseksi (Bielefeldt ym. 2016). Ummetuksen hoidossa 
käytettävät laksatiivit puolestaan lyhentävät suolen-
sisällön läpikulkuaikaa, jolloin ravintoaineiden imey-
tyminen voi jäädä puutteelliseksi (Triantafyllou ym. 
2010, Sharratt ym. 2015).

LÄÄKKEIDEN VAIKUTUS RAVINTOAINEIDEN 
HYVÄKSIKÄYTTÖÖN
Lääkkeiden pitkäaikaiskäyttö voi edistää mikroravin-
toaineiden eli vitamiinien ja hivenaineiden puutok-
sen kehittymistä (Mohn ym. 2018). Puutostila syntyy 
useiden kuukausien tai jopa vuosien kuluessa, kun 
lääkeaineet estävät monin eri mekanismein ravinto-
aineiden hyödyntämistä normaaleihin elintoimintoi-
hin. Lääkityksestä aiheutuvien mikroravintoaineiden 
puutosten kliininen merkitys on usein epäselvä, sillä 
tutkimustietoa aiheesta on melko rajallisesti ja tu-
lokset ovat usein olleet ristiriitaisia. Lääkkeiden vai-
kutus ravintoaineisiin kuitenkin korostuu erityisesti 
haurailla iäkkäillä, sillä useimmiten he ovat sairaita, 
monilääkittyjä ja heidän ravinnonsaantinsa on jo en-
nestään riittämätöntä (Samaras ym. 2013). 

Lukuisat yleisesti käytössä olevat lääkeaineet voi-
vat vaikuttaa ravintoaineiden kulkuun ja toimintaan 
elimistössä (Taulukko 6). Lääkeaine voi vaikuttaa 
ravintoaineen pilkkoutumiseen sekä imeytymiseen 
ruuansulatuskanavasta, jakautumiseen, metaboli-
aan ja toimintaan elimistössä sekä myös eritykseen 

laksatiivit, tulehduskipulääkkeet sekä useat verenpai-
nelääkkeet, antibiootit ja syöpäkasvaimia tuhoavat 
lääkkeet (Taulukko 4). Laksatiivien kohdalla usein 
on kyse liian suuresta annoksesta tai useiden laksa-
tiivisten valmisteiden yhtäaikaisesta käytöstä. Lääki-
tyksen aiheuttama ripuli voi johtua ionien ja veden 
liiallisesta erityksestä suolen luumeniin (sekretorinen 
ripuli), suolen limakalvovauriosta ja tulehduksesta 
(eksudatiivinen ripuli), liiallisesta huonosti imeytyvi-
en ja osmoottisesti aktiivisten aineiden nauttimisesta 
(osmoottinen ripuli) tai suolen motiliteetin häiriinty-
misestä (Chassany ym. 2000, Philip ym. 2017). Usein 
lääkeaine vaikuttaa suolistoon useammalla mekanis-
milla samanaikaisesti.

Eksudatiivisen ripulin taustalla olevan suolen epi-
teelin vaurioitumisen ja tulehtumisen voi aiheuttaa 
esimerkiksi pitkään jatkunut tulehduskipulääkkei-
den käyttö (Philip ym. 2017). Epiteelin vaurioituessa 
verta ja limaa erittyy suolen luumeniin, ja lisäksi ve-
den imeytyminen suolesta heikkenee imeytymispin-
ta-alan pienentyessä, jolloin tuloksena on ripulointi 
(Chassany ym. 2000, Philip ym. 2017). Iäkkäillä tau-
dinkuva voi vaihdella akuutista hyvänlaatuisesta ri-
pulista vakaviin paksusuolen tulehdustauteihin, joi-
hin liittyy usein raju veriripuli ja painon lasku. 

Sekretorista ripulia puolestaan aiheuttaa esimer-
kiksi digoksiini (Philip ym. 2017). Digoksiini inhiboi 
enterosyyttien Na+-K+-transportteria, jolloin nat-
riumin sekä veden imeytyminen suolen luumenista 
häiriintyy, ja vesi menetetään elimistöstä ripuliulos-
teina. β-salpaajat ja antibiooteista erytromysiini taas 
ovat esimerkkejä maha-suolikanavan motiliteettia li-
säävistä lääkeaineista (Sharratt ym. 2015, Philip ym. 
2017). β-reseptorien salpaus heikentää adrenergisten 
sympaattisten hermosyiden antiperistalttista stimu-
laatiota, jolloin suoliston liikkeet voimistuvat. Eryt-
romysiini puolestaan sitoutuu ruuansulatuskanavan 
seinämän hermosolun motiliinireseptoriin, jolloin 
asetyylikoliinia vapautuu ja motorinen hermoso-
lu stimuloituu. Osmoottista ripulia voivat aiheut-
taa liian suurina annoksina muun muassa magne-
siumia sisältävät antasidit ja laktuloosi (Chassany ym. 
2000). Osmoottisesti aktiivinen aine vetää vettä ja 
ioneja suolen luumeniin ja tuloksena on ripuli (Phi-
lip ym. 2017).

Antibiootit aiheuttavat yleisesti ripulia, jonka oi-
reisto voi vaihdella hyvänlaatuisesta ripulista hanka-
liin paksusuolen tulehduksiin (Chassany ym. 2000). 
Antibioottiripulin taustalla on maha-suolikanavan 
puolustuksen heikkeneminen, kun antibiootit tuho-
avat suoliston normaalia mikrobiflooraa (Triantafyl-

lou ym. 2010). Tämä edistää patogeenisten mikrobi-
en, kuten Clostridium difficilen, kasvua suolistossa 
(Chassany ym. 2000). C. difficilen erittämät toksii-
nit voivat aiheuttaa vaikeampia ripulioireita ja pa-
himmillaan esimerkiksi pseudomembranoottisen 
koliitin. Erityisesti ikääntyneet ovat alttiita tällaisil-
le vakaville paksusuolitulehduksille, sillä heidän im-
muunipuolustuksensa on jo ennestään heikentynyt 
(Triantafyllou ym. 2010). 

Ummetus
Krooninen ummetus on erittäin yleinen iäkkäiden 
elämänlaatua heikentävä terveysongelma, jonka ke-
hittymistä lääkkeet merkittävästi edistävät (Gallagher 
ja O’Mahony 2009, Lat ym. 2010). Kroonisesta um-
metuksesta kärsii 30–40 prosenttia kotona asuvista 
ja yli puolet hoivakodeissa asuvista iäkkäistä. Vaik-
ka ummetuksen esiintyvyys kasvaa ikääntyessä, se ei 
ole suora seuraus normaaleista ikääntymiseen kuu-
luvista fysiologisista muutoksista. Ummetuksen ris-
kiä ikääntyessä kasvattavat lisääntyneen lääkkeiden 
käytön lisäksi vähentynyt fyysinen aktiivisuus, vähäi-
nen nesteytys, vähäkuituinen ruokavalio sekä moni-
sairastavuus (Gallagher ja O’Mahony 2009, Trianta-
fyllou ym. 2010). Ummetuksen kliinisesti merkittävin 
syy on hidastunut suolensisällön kulku paksusuolen 
läpi, jolloin vettä ehtii imeytyä suolesta runsaasti ja 
ulosteet ovat kovia ja pieniä. Peräsuoli ei tällöin laa-
jene tarpeeksi ulostusrefleksin käynnistymiseksi. Kun 
suuret määrät kovaa ulostetta pakkautuu peräsuo-
leen, iäkkäälle voi aiheutua vakavia komplikaatioi-
ta, kuten suolitukos tai jopa ulostemassan aiheutta-
ma suolen haavauma (Gallagher ja O’Mahony 2009).

Yleisimpiä ummetusta aiheuttavia lääkkeitä ovat 
opioidit sekä antikolinergisesti vaikuttavat lääkeai-
neet, joita ovat varsinaisten antikolinergien lisäksi 
esimerkiksi trisykliset masennuslääkkeet sekä tie-
tyt antihistamiinit ja psykoosilääkkeet (Gallagher ja 
O’Mahony 2009, Sharratt ym. 2015). Ummetusta voi-
vat aiheuttaa useat muutkin lääkeaineet, kuten kal-
siumkanavan salpaajat, alumiinia tai kalsiumia sisäl-
tävät antasidit sekä rautavalmisteet (Taulukko 5).

Lääkityksen aiheuttaman ummetuksen patofysio-
logia on monitekijäinen, sillä ruuansulatuskanavan 
liikkeiden säätely on monimutkainen tapahtuma, jo-
hon osallistuu ruuansulatuskanavan seinämän itse-
näisen hermojärjestelmän eli enteerisen hermoston 
paikalliset heijasteet lukuisine välittäjäaineineen se-
kä myös keskushermosto (Lat ym. 2010). Useimmiten 
lääkityksen aiheuttama ummetus välittyy kuitenkin 
suolen seinämän muskariini- ja opioidireseptorien 

Lääkeaineryhmä

Antikolinergit (esim. oksibutiniini, tolterodiini, trospiumkloridi)
Opioidit (esim. fentanyyli, morfiini, oksikodoni)
Masennuslääkkeet (trisykliset lääkkeet, MAO:n estäjät)
Psykoosilääkkeet (esim. klooripromatsiini, klotsapiini)
Alumiinia tai kalsiumia sisältävät antasidit
Rautavalmisteet
Kalsiumkanavan salpaajat
Diureetit
Antihistamiinit

Taulukko 5. Yleisimpiä ummetusta haittavaikutuksenaan aiheuttavia lääkeaineryhmiä.

Lähteet: Gallagher ja O’Mahony 2009, Lat ym. 2010, Philpott ym. 2014
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(Mohn ym. 2018). Esimerkiksi PPI-lääkkeiden aihe-
uttama vitamiinien ja hivenaineiden imeytymisen 
heikkeneminen perustuu lääkkeen farmakologiseen 
vaikutukseen estää mahahapon tuotantoa ja nostaa 
mahansisällön pH-arvoa, jolloin alhaisesta pH-arvos-
ta riippuvaiset ravintoaineiden imeytymistä edistä-
vät reaktiot estyvät. ACE:n estäjien ja ATR-salpaajien 
on todettu lisäävän sinkin eritystä virtsaan (Sama-
ras ym. 2013). Statiinit puolestaan inhiboivat HMG-
CoA –reduktaasia, joka katalysoi metaboliareittiä, jo-
ka normaalisti tuottaa kolesterolin lisäksi sivutuot-
teena koentsyymi Q10:a eli ubikinonia (Mohn ym. 
2018). Statiinien käyttö siis alentaa etenkin iäkkäillä 
energia-aineenvaihdunnan kannalta tärkeän ubiki-
nonin pitoisuutta seerumissa. 

POHDINTA
Iäkkäiden lääkkeiden käytön ja virheravitsemuksen 
keskinäinen suhde on monimutkainen ilmiö, sillä 
iän mukanaan tuomat fysiologiset muutokset sekä 
lisääntynyt sairastavuus itsessään vaikuttavat ravit-
semukseen (Zadak ym. 2013). Toisaalta onnistunut 
lääkehoito parantaa iäkkään yleiskuntoa ja toimin-
takykyä, jolloin mahdollisista lievistä lääkkeen hait-
tavaikutuksista huolimatta iäkkään ruokahalu ja ky-
ky valmistaa ruokaa voivat parantua. Lääkkeen vai-
kutuksen tarkkaa suuruutta ravitsemustilaan onkin 
hankala mitata. 

Ravitsemukselliset ongelmat voivat vaikuttaa dra-
maattisesti iäkkään terveyteen ja elämänlaatuun sekä 
toisaalta pidentää sairaalassaolojaksoja ja kasvattaa 
näin yhteiskunnallisia kuluja. Siksi terveydenhuol-
lon ammattilaisten tulisikin pyrkiä tunnistamaan 
virheravitsemusriskissä olevia potilaita kiinnittä-
mällä huomio erityisesti monilääkittyihin vanhuk-
siin, ehkäisemään ravitsemuksellisten ongelmien ke-
hittymistä sekä puuttumaan ravitsemuksellisiin on-
gelmiin tarpeeksi ajoissa erilaisin interventioin. On 
hyvä muistaa, että lääkkeitä ei välttämättä kannata 
antaa suoraan ruokailun yhteydessä, sillä mahdolli-
sesti epämiellyttäviä tuntemuksia aiheuttava lääke-
hoito voi pilata mukavan ruokailuhetken ja siten hei-
kentää ravinnonsaantia. Lääkettä ei myöskään tulisi 
sekoittaa ruokaan, vaan esimerkiksi nielemisongel-
missa tulisi löytää jokin muu ratkaisu, kuten vaihtaa 
lääkkeen antotapaa.

Apteekkityö painottuu tulevaisuudessa lääkeneu-
vonnan ohella entistä enemmän kokonaisvaltaiseen 
terveyden edistämiseen, johon liittyy vahvasti myös 
ravitsemusosaaminen (Arffman ym. 2011). Resep-
tintoimitustilanteessa kyselemällä ja tilannetta kar-

toittamalla ravitsemukselliset asiat voidaan ottaa pu-
heeksi lääkityksen näkökulmasta etenkin riskilääk-
keitä käyttävillä asiakkailla. Tarpeen mukaan asiak-
kaalle voidaan suositella muun muassa kuivan suun 
hoitotuotteita, laksatiiveja, kliinisiä ravintovalmistei-
ta, ohjata asiakasta mahdollisuuksien mukaan otta-
maan lääke pienen ruokamäärän kanssa mahaärsy-
tyksen ja pahoinvoinnin välttämiseksi tai vaihtoeh-
toisesti ohjata asiakas eteenpäin saamaan tarvitse-
maansa hoitoa. Myös lääkityksen kokonaisarviointi 
voi auttaa ravitsemuksellisten ongelmien ratkaisemi-
sessa. Mikäli iäkkään ruokahalu on huono ja ravin-
nonsaannissa havaitaan ongelmia, on syytä konsul-
toida ravitsemusterapeuttia, joka arvioi mahdollisen 
ravitsemustäydennystarpeen. Lääkehoidon tarpeen 
arviointi, lääkkeen valinta ja määrääminen sekä mah-
dolliset annosmuutokset ovat lääkärien vastuulla, jo-
ten lääkäreillä on keskeinen rooli lääkkeisiin ja ravit-
semukseen liittyvien ongelmien tunnistamisessa ja 
ratkaisemisessa. Potilaskeskeinen moniammatillinen 
yhteistyö vanhustenhoidon eri sektoreilla onkin kai-
ken keskiössä, kun pyritään pienentämään lääkityk-
seen liittyvää iäkkäiden virheravitsemusriskiä.

Lääke

ACE:n estäjät ja 
ATR-salpaajat
 

PPI-lääkkeet

Metformiini

Statiinit

Taulukko 6. Esimerkkejä lääkeaineista, jotka voivat edesauttaa kliinisesti merkittävän vitamiinin tai 
hivenaineen puutoksen kehittymistä.

Lähteet: Samaras ym. 2013, Mohn ym. 2018

Vaikutuksen kohde

Sinkki

B12-vitamiini

C-vitamiini

Rauta 

B12-vitamiini

Koentsyymi Q10 eli 
ubikinoni

D-vitamiini

Vaikutusmekanismi

Angiotensiini II vaikutus ↓ ➜ 
sinkin erittyminen virtsaan ↑
Lisäksi kaptopriilin tioliradi-
kaali (-SH) kelatoi seerumin 
sinkkiä ➜ sinkin erittyminen 
virtsaan ↑

B12-vitamiinin
vapautuminen ravinnon pro-
teiinista estyy ➜ imeytymi-
nen ↓

C-vitamiinin muuttuminen 
aktiiviseksi muodoksi estyy 
➜ imeytyminen ↓

Rauta-C-vitamiinikompleksin 
muodostuminen estyy ➜ 
imeytyminen ↓

Ca2+-riippuvaisen kuljetuk-
sen esto ➜ B12-vitamiini-sisäi-
nen tekijä -kompleksin imey-
tyminen ↓

Endogeeninen synteesi ↓, 
solunsisäinen pitoisuus ↓

Tuntematon. Alhainen plas-
mapitoisuus on yleisempää 
lihasoireisilla statiinia saavilla 
potilailla.
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The contribution of drug therapies to the nutrition-
al problems of older people is a relatively neglected 
topic. Medication-related nutritional problems are 
most prominent in older people, since the need for 
medication increases with age. In addition, polyp-
harmacy and multi-morbidity are more common in 
older people, and the physiological changes associ-
ated with aging may significantly impair eating and 
nutritional status. Medicines can cause a wide range 
of side effects that contribute to nutritional problems 
and polypharmacy has a significant statistical associa-
tion with malnutrition. In particular, anticholinergic 
drugs cause dry mouth, which can make swallowing 
difficult, cause pain in the oral mucosa, increase the 
risk of tooth loss and thus negatively affect the abil-
ity to eat. Several hundreds of drugs can cause taste 
and smell disturbances, even nausea, which can re-
duce appetite. Vomiting and diarrhea, common drug-
related side effects, can cause dehydration and prob-
lems with the absorption of nutrients. Constipation 

is a common health problem in older people, and it is 
associated with a loss of appetite and impaired nutri-
ent absorption; the use of opioids and anticholiner-
gics significantly augments the risk of constipation. 
Medicines can also expose older people to micronu-
trient deficiencies by inhibiting their absorption, en-
dogenous synthesis or by increasing their secretion 
into urine. Malnutrition diminishes the functional 
performance, impairs recovery from disease and in-
creases the cost to society, emphasizing that the po-
tential impact of medicines on nutrition should be 
recognized and measures should be implemented to 
prevent nutritional problems in older people.

Keywords: drug therapy, drug-related side effects, 
nutritional status, older people
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