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TIIVISTELMÄ
Johdanto: Osa lääkkeistä alentaa natriumpitoisuutta veressä, ja elimistön ikääntymismuutoksista johtuen 
iäkkäillä riski hyponatremiaan on suurempi kuin nuoremmalla väestöllä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli 
selvittää hyponatremian esiintyvyyttä ja hyponatremiaa aiheuttavien lääkkeiden käytön yleisyyttä sekä hypo-
natremian esiintyvyyden ja sitä aiheuttavien lääkkeiden käytön välistä yhteyttä iäkkäillä kotihoidon asiakkailla. 

Aineisto ja menetelmät: ”Laatua iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden ravitsemukseen, suun terveyden- ja lää-
kehoitoon” eli ”Nutrition, Oral health, Medication (NutOrMed)” -tutkimus tehtiin vuonna 2013 Itä- ja Keski-
Suomessa. Tutkittavat olivat 75-vuotta täyttäneitä kotihoidon asiakkaita (n=246). Hyponatremiaksi määri-
teltiin plasman natrium ≤136 mmol/l ja vakavaksi hyponatremiaksi, jos se oli ≤132 mmol/l. Hyponatremiaa 
aiheuttavat lääkkeet määriteltiin Beersin kriteeristön 2019 mukaisesti. 

Tulokset: Hyponatremiaa esiintyi 16 %:lla tutkittavista (n=40) ja heistä vakavaa hyponatremiaa neljäsosalla 
(n=10). Kahdella kolmesta (67 %) tutkittavasta oli käytössään mahdollisesti hyponatremiaa aiheuttava lääke. 
Yleisimmät käytössä olevat hyponatremiaa aiheuttavat lääkkeet olivat diureetit, mirtatsapiini ja SSRI-lääkkeet. 

Johtopäätökset: Iäkkäistä kotihoidon asiakkaista joka kuudennella oli hyponatremia, ja hyponatremiaa ai-
heuttavien lääkkeiden käyttö oli yleistä. 

Avainsanat: Iäkäs, hyponatremia, lääkehoito, kotihoito
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Geriatrian erikoislääkäri selvitti tutkittavien diag-
noosit (sepelvaltimotauti, sairastettu sydäninfarkti, 
krooninen sydämen vajaatoiminta, jokin dementoi-
va sairaus, diabetes, astma/keuhkoahtaumatauti, os-
teoporoosi, reumasairaus, kaihi, silmänpohjan rap-
peuma, Parkinsonin tauti, kuulohäiriö, aivohalvaus, 
hoitoa vaativa masennus) perusterveydenhuollon po-
tilastietojärjestelmästä (Tiihonen ym. 2015). Tutkit-
tavien kokonaissairastavuus määriteltiin Functional 
Comorbidity Index (FCI) -sairausindeksiä käyttäen 
(Groll ym. 2006). Kokonaissairastavuusindeksissä 
(FCI) luokitteluraja oli 3 pistettä tai enemmän. Li-
säksi tutkittavilta mitattiin verenpaine ortostaatti-
sella kokeella.

Tutkimukseen osallistuvien kognitiivista ja fyysis-
tä toimintakykyä sekä masennusoireita selvitettiin 
strukturoidulla haastattelulla kotihoidon hoitajien 
toimesta (Tiihonen ym. 2015). Masennusoireita sel-
vitettiin Geriatric Depression 15 -skaalalla (GDS-15), 
katkaisupisteenä oli 6 tai yli, jolloin henkilöllä katsot-
tiin olevan vähintään lieviä masennusoireita (Sheikh 
ym. 1986). Toimintakykyä mitattiin Instrumental Ac-
tivities of Daily Living -testillä (IADL) (Lawton ja Bro-
dy 1969). Toimintakyky oli alentunut, jos pisteitä sai 
6 pistettä tai vähemmän. Tutkittavien kognitiivista 
toimintakykyä selvitettiin Mini Mental State Exa-
mination (MMSE) -testillä ja heikentyneen kogniti-
on raja-arvoksi luokiteltiin 23 pistettä tai vähemmän 
(Crum ym. 1993).

Tutkittavien ravitsemustilan arvioi ravitsemuste-
rapeutti Mini Nutritional Assessment (MNA) -testin 
avulla (Tiihonen ym. 2015). Hyväksi ravitsemustilaksi 
määriteltiin, mikäli MNA pisteet olivat 24 tai enem-
män. Kyky kävellä 400 metriä ja koettu terveyden-
tila perustuivat tutkittavien (tai hoitajan/omaisen) 
arvioon. Alkoholin käyttö luokiteltiin dikotomises-
ti: käyttää/ei käytä. Kokonaissairastavuudesta, ravit-
semustilasta, masennusoireista, toimintakyvystä ja 
kognitiosta puuttui tietoja 0,8–4,5 %:lla tutkittavista.

Aineiston tallentamiseen ja analysointiin käytet-
tiin IBM SPSS Statistics -ohjelman versiota 25. Tu-
losten taulukoinnissa on käytetty frekvenssejä, pro-
sentteja, keskiarvoja ja keskihajontaa. Merkitsevyy-
den laskentaan käytettiin Pearson Chi-Square -testiä. 
Hyponatremiaa aiheuttavien lääkkeiden käyttäjien 
määrät olivat pieniä, joten tilastollisia testejä yksit-
täisten lääkeaineiden/lääkeryhmien ja hyponatremi-
an välillä ei voitu suorittaa.

TULOKSET
Tutkittavien (n=246) keski-ikä oli 84 (±5), ja heistä 
72 % (n=176) oli naisia. Tutkittavien natriumarvojen 
keskiarvo oli 140 mmol/l (±4). Hyponatremiaa (P-Na 
≤136 mmol/l) esiintyi 16 %:lla (n=40), joista neljäsosal-
la (n=10) oli vaikea hyponatremia (P-Na <132 mmol/l). 
Hypo- ja normonatreemiset henkilöt eivät eronneet 
toisistaan iän, sukupuolen, toimintakyvyn, masen-
nusoireiden, kognition, laboratoriomittausten, ravit-
semustilan, alkoholin käytön, itsearvioidun tervey-
dentilan, kävelykyvyn, lääkkeiden määrän tai saira-
uksien esiintyvyyden suhteen (Taulukko 1).

Tutkittavista 67 % (n=165) käytti vähintään yhtä 
hyponatremiaa mahdollisesti aiheuttavaa lääkettä, ja 
näistä yleisimmin käytettyjä olivat diureetit (n=120), 
mirtatsapiini (n=25), SSRI (n=21) ja antipsykootit 
(n=21) (Taulukko 2). Ryhmänä hyponatremiaa aihe-
uttavilla lääkkeillä ei ollut yhteyttä hyponatremiaan 
(p= 0,760). Osalla (35 %, n=14) henkilöistä, joilla oli 
hyponatremia, ei ollut Beersin kriteeristön mukaista 
hyponatremiaa aiheuttavaa lääkitystä. Tutkittavista, 
joilla oli vaikea hyponatremia (n = 10), kuusi käyt-
ti ainakin yhtä hyponatremiaa aiheuttavaa lääkettä. 

POHDINTA
Tämä tutkimus osoitti, että hyponatremiaa (P-Na 
≤136 mmol/l) esiintyi 16 %:lla ja vakavaa hyponatre-
miaa (P-Na ≤132 mmol/l) 4 %:lla tutkittavista. Aikai-
semmissa tutkimuksissa hyponatremian esiintyvyys 
on ollut selkeästi alhaisempaa, 8 % (Liamis ym. 2013) 
ja 9 % (Ganguli ym. 2015). Erot voivat johtua osin hie-
man erilaisesta hyponatremian määrittelystä; aiem-
missa tutkimuksissa raja-arvona on ollut P-Na ≤135 
mmol/l, kun tässä tutkimuksessa käytimme suoma-
laisten laboratorioiden viitearvoja (Fimlab 2019, Hus-
lab 2019, Islab 2019). Jos olisimme käyttäneet aiem-
pien tutkimusten raja-arvoa, hyponatremian esiinty-
vyys tutkimuksessamme olisi ollut alhaisempi eli 12 
%. Lisäksi erot esiintyvyydessä voivat johtua eroista 
tutkittavien iässä, sillä Liamis ym. (2013) tutkimuk-
sessa tutkittavien keski-ikä oli kymmenen vuotta 
alhaisempi kuin tutkimuksessamme eli 70,3 (± 9,1) 
vuotta.

Tutkimuksessa havaitsimme, että ryhmänä hy-
ponatremiaa aiheuttavien lääkkeiden käyttö ei ollut 
yhteydessä hyponatremian esiintymiseen. Tulos on 
sama kuin aiemmassa kotona asuvilla iäkkäillä teh-
dyssä tutkimuksessa, jossa myöskään ei löydetty yh-
teyttä (Ganguli ym. 2015). Hyponatremiaa aiheutta-
vien lääkkeiden käyttäjien määrät olivat niin pieniä, 
että aineistossa ei ollut voimaa tilastollisiin analyysei-

JOHDANTO
Hyponatremia on iäkkäiden yleisin elektrolyyttihäi-
riö (Alanen ym. 2011). Iäkkäillä on suurempi herkkyys 
hyponatremialle, ja yleensä vain iäkkäillä se on lääk-
keistä aiheutunut ns. SIADH (antidiureettisen hor-
monin epäasianmukaisen erityksen oireyhtymä). 
SIADH lisää nesteen määrää kehossa, jolloin natri-
umpitoisuus suhteessa nesteen määrään pienenee 
ja hyponatremian riski kasvaa. Lievä hyponatremia 
on yleensä oireeton, mutta iäkkäillä se voi lievänä-
kin aiheuttaa haittoja kuten huimausta, sekavuutta 
ja altistaa kaatumisille (Renneboog ym. 2006, Ritten-
house ym. 2014, Ganguli ym. 2015). Kotona asuvilla 
iäkkäillä hyponatremiaa on esiintynyt 8–9 %:lla ai-
kaisempien tutkimusten mukaan (Liamis ym. 2013, 
Ganguli ym. 2015).

Monet lääkkeet lisäävät hyponatremiariskiä vai-
kuttamalla kehon neste- ja elektrolyyttitasapainon 
säätelyyn. Tyypillisimpiä hyponatremiariskiä lisääviä 
lääkkeitä ovat diureetit, antidepressantit mianserii-
nia lukuunottamatta ja epilepsialääkkeet (Alanen ym. 
2011, Liamis ym. 2013, Leth-Møller ym. 2016). Osa hy-
ponatremiaa aiheuttavista lääkkeistä on iäkkäillä väl-
tettäviä (American Geriatrics Society 2019). Iäkkäillä 
sydänsairailla tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, et-
tä mahdollisesti haitallisista lääkityksistä lähes 30 % 
liittyi sellaisten lääkkeiden käyttöön, jotka saattoivat 
aiheuttaa tai vaikeuttaa hyponatremiaa tai SIADH:ia 
(Sheikh-Taha ja Dimassi 2017).

Suomessa säännöllisen kotihoidon piirissä olevis-
ta 77 % oli 75 vuotta täyttäneitä marraskuussa 2018 
(THL 2019). Säännöllinen kotihoito sisältää kotisai-
raanhoitoa ja kotona asumista tukevaa kotihoitoa, jo-
ka räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaan, ja se 
pitää sisällään muun muassa lääkehoidon toteuttamis-
ta terveydenhuollon ammattilaisen toimesta (Valvira 
2019). Kotihoidon asiakkaat ovat iäkkäitä ja monisai-
raita, jolloin he tarvitsevat apua päivittäisistä toimin-
noistaan selviytymiseen (Tiihonen ym. 2015). Puolet 
kotihoidon asiakkaista käyttää kuutta tai useampaa 
lääkettä säännöllisesti. Kotihoito vastaa lääkehoidosta, 
mutta osa asiakkaista huolehtii itse tai omaisten avulla 
lääkehoidostaan. Suomessa kotona asuvien iäkkäiden 
hyponatremian esiintyvyyttä ei ole aiemmin tutkittu.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää hy-
ponatremian esiintyvyyttä 75 vuotta täyttäneillä ko-
tihoidon asiakkailla. Lisäksi tavoitteena on selvittää 
eo. ryhmällä käytössä olevien hyponatremiaa aihe-
uttavien lääkkeiden käytön yleisyyttä sekä hyponat-
remian esiintyvyyden ja hyponatremiaa aiheuttavien 
lääkkeiden käytön välistä yhteyttä. 

AINEISTO JA MENETELMÄT
”Nutrition, Oral health, Medication (NutOrMed)” 
eli ”Laatua iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden ravit-
semukseen, suun terveyden- ja lääkehoitoon” -tutki-
mus toteutettiin 75 vuotta täyttäneille julkisen ja yk-
sityisen kotihoidon asiakkaille vuonna 2013 kolmella 
paikkakunnalla Itä- ja Keski-Suomessa (n=400) (Tii-
honen ym. 2015). Tutkimukseen osallistui 300 koti-
hoidon asiakasta, joista tutkimuksen loppuun asti 
oli mukana 276 tutkittavaa (18 keskeytti, 3 kuoli ja 
3 siirtyi pitkäaikaishoitoon). Tutkimus toteutettiin 
haastattelemalla tutkittavia heidän kotonaan. Lisäk-
si haastateltiin tutkittavien omaisia ja hoitajia tar-
peen mukaan. Tutkimushanke oli moniammatilli-
nen, ja sen henkilökuntaan kuuluivat ravitsemuste-
rapeutti, suuhygienisti ja farmaseutti/proviisori. Tä-
män tutkimuksen lopullinen tutkittavien määrä oli 
246, sillä 30:ltä puuttui tieto plasman natriumtasosta. 
Tutkimukselle on myönnetty Pohjois-Savon sairaan-
hoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan puoltava 
lausunto.

Hyponatremiaa aiheuttavat lääkkeet määriteltiin 
tässä tutkimuksessa Beers-kriteeristön 2019 mukaan 
(The American Geriatrics Society 2019). Näitä olivat 
antipsykootit, karbamatsepiini ja okskarbatsepiini, 
diureetit (tiatsididiureetit, loop-diureetit, kaliumia-
säästävät diureetit), mirtatsapiini, selektiiviset no-
radrenaliinin takaisinoton estäjät (SNRI), selektiivi-
set serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI), trisykliset 
antidepressantit, tramadoli ja desmopressiini. Tässä 
tutkimuksessa ei ollut desmopressiinin tai okskarbat-
sepiinin käyttäjiä. Kotihoidon sairaanhoitaja otti tut-
kittavilta verikokeet, joista selvitettiin yleisimmät la-
boratorioarvot (P-alb, P-Na, P-K, P-Krea, fP-Kol-HDL, 
fP-Kol-LDL, HbA1c) (Tiihonen ym. 2015). Henkilö 
luokiteltiin hyponatreemiseksi, mikäli P-Na oli ≤136 
mmol/l suomalaisten laboratorioiden viitearvojen 
mukaisesti (Fimlab 2019, Huslab 2019, Islab 2019). 
Hyponatremia luokiteltiin vakavaksi, mikäli henki-
lön P-Na ≤132 mmol/l.

Laillistettu proviisori/farmaseutti kävi läpi tutkit-
tavien lääkityksen strukturoidun haastattelun avulla 
(Tiihonen ym. 2016). Omaiset ja hoitohenkilökunta 
saivat olla apuna lääkitystiedon keräämisessä. Lääki-
tykseen sisällytettiin kaikki säännöllisesti ja tarvitta-
essa käytettävät reseptilääkkeet, itsehoitolääkkeet ja 
ravintolisät. Säännölliseksi lääkitykseksi luokiteltiin 
päivittäin tai muuten säännöllisin aikavälein käytet-
tävät lääkkeet. Lääkkeet koodattiin aineistoon Ana-
tomical Therapeutic Chemical (ATC) -luokituksen 
mukaisesti (WHO 2019).
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Taulukko 1. Tutkittavien (n=246) sosiodemograafisia ominaisuuksia, sairauksia ja laboratoriokokeita 
plasman natriumarvon perusteella jaoteltuna.

Ikä vuosina, (± SD)

Naiset, n (%)

Säännöllisesti käytettävät reseptilääkkeet, 
keskiarvo (± SD)

Merkittävä monilääkitys, ≥10 lääkettä 
säännöllisessä käytössä, n (%)

Hemoglobiini, keskiarvo (± SD) (g/l)

Kalium (plasma), keskiarvo (± SD) (mmol/l)

Kokonaissairastavuusindeksi (FCI), 3 tai enemmän

Sydän- ja verisuonisairaus

Ortostaattinen hypotensio 

Dementoiva sairaus

Kognitio (MMSE), maksimipisteet 30, 23 tai alle

Diabetes

Astma/keuhkoahtaumatauti

Reumasairaus

Hoitoa vaativa masennus

Masennusoireet (GDS-15) 6 tai enemmän

Toimintakyky (IADL), maksimipisteet 8, 6 tai alle

Huono ravitsemustila (MNA pisteitä alle 23,5)

Käyttää alkoholia

Itsearvioitu terveys, huono tai melko huono

400 metrin kävelykyky, itseraportoitu

Natriumarvo  
≤136 mmol/l
n= 40
          
85 (5)

31 (78)

10 (3)

17 (43)

127 (13)

4,1 (0,5)

n (%)

20 (50)

25 (63)

12 (30)

15 (38)

14 (37)

12 (30)

7 (18)

2 (5)

3 (8)

19 (48)

35 (88)

35 (88)

9 (23)

13 (33)

9 (23)

Natriumarvo 
≥137 mmol/l
n = 206

84 (5)

145 (70)

9 (4)

91 (44)

131 (14)

4,0 (0,3)

111 (54)

127 (62)

66 (32)

86 (42)

86 (42)

63 (31)

45 (22)

15 (7)

28 (14)

99 (48)

178 (86)

174 (85)

65 (32)

55 (27)

82 (40)

p-arvo

0,605

0,362

0,366

0,845

0,070

0,099

0,609

0,919

0,840

0,601

0,437

0,927

0,529

0,598

0,284

0,553

0,332

0,716

0,237

0,486

0,119

Taulukko 2. Hyponatremiaa aiheuttavien lääkkeiden yleisyys ja hyponatremiaa aiheuttavien lääkkeiden 
samanaikainen käyttö henkilöillä, joilla natriumarvo ≤132 mmol/l (n=10), natriumarvo 133-136 mmol/l (n=30) 
mmol/l ja natriumarvo ≥137 mmol/l (n=206). 

Hyponatremiaa aiheuttavat 
lääkkeiden yleisyys

Diureetti/diureettiyhdistelmä
      Loop
      Tiatsidi (hct tai yhdistelmässä)
      Kaliumia säästävä

Mirtatsapiini

SSRI

Antipsykootit

SNRI

Trisykliset antidepressantit

Tramadoli

Karbamatsepiini

Hyponatremiaa aiheuttavien lääkkeiden 
samanaikainen käyttö (n)
0
1
2
3
4

Natriumarvo 
≤132  n (%) 
10

5 (50)
4 (40)
3 (30)
2 (20)

1 (10)

0 

0 

0

1 (10)

1 (10)

0

4 (40)
4 (40)
2 (20)
0
0

FCI=Functional Comorbidity Index, SD=Standard Deviation, keskihajonta, GDS-15=Geriatric Depression Scale, 
MNA=Mini Nutritional Assessment, IADL=Instrumental Activities of Daily Living, MMSE=Mini Mental State Examination

Natriumarvo 
133-136 n (%) 
30 

14 (47)
10 (33)
6 (20)
5 (17)

1 (3)

1 (3)

4 (13)

1 (3)

0 

0

1 (3)

10 (33)
14 (47)
5 (17)
1 (3)
0

Natriumarvo 
≥137 n (%)
 206

101 (49)
88 (43)
35 (17)
13 (6)

23 (11)

20 (10)

17 (8)

6 (3)

6 (3)

0 

0 

68 (33)
89 (43)
39 (19)
9 (4)
1 (1)

SSRI=selektiivinen serotoniinin takaisinoton estäjä, SNRI=selektiivinen noradrenaliinin takaisinoton estäjä, 
hct=hydroklooritiatsidi
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hin muiden kuin diureettien osalta (n=120) ja siinä ei 
ollut tilastollisesti merkittävää yhteyttä. Aikaisem-
missa tutkimuksissa antidepressantit mianseriinia 
lukuun ottamatta, tiatsididiureetit, kaliumia sääs-
tävät diureetit ja epilepsialääkkeet on yhdistetty ko-
honneeseen hyponatremiariskiin (Liamis ym. 2013, 
Leth-Møller ym. 2016). Näissä tutkittavat ovat olleet 
selkeästi nuorempia ja tutkittavien määrä on ollut 
moninkertainen. 

Noin kolmanneksella tähän tutkimukseen osallis-
tuneista kotihoidon asiakkaista, joilla oli hyponat-
remia, ei ollut käytössään Beersin kriteeristön mu-
kaista hyponatremiaa aiheuttavaa lääkehoitoa. Heillä 
voi olla muita syitä hyponatremian syntymiselle ku-
ten diabetekseen liittyvä hyperglykemia (Alanen ym. 
2011). Myös pahoinvointi voi lisätä antidiureettisen 
hormonin erittymistä. SIADH voi olla seurausta lää-
kityksen lisäksi muun muassa syövästä, hengityseli-
mistön tai keskushermoston sairauksista. Iäkkäillä 
esiintyy myös idiopaattista SIADH:ia, jolloin selkeää 
syytä SIADH:lle ja hyponatremialle ei löydetä. Aiem-
missa tutkimuksissa SIADH:n osuus hyponatremian 
aiheuttajana on ollut jopa 44–51 % (Johnson ym. 1994, 
Anphalan 2001, Arinzon ym. 2003). 

Hyponatremiaa aiheuttavien lääkkeiden luokitte-
lu vaihtelee eri lähteissä. Tässä tutkimuksessa hypo-
natremiaa aiheuttavat lääkkeet luokiteltiin uusimman 
Beers 2019 -kriteeristön mukaan (American Geriatric 
Society 2019). Beers-kriteerit ovat STOPP/START-kri-
teeristön ohella yksi käytetyimpiä mittareita iäkkäillä 
riskialttiiden lääkitysten kartoittamiseen. Hyponatre-
miaa aiheuttavien lääkkeiden osalta Beersin kriteeris-
tö on laajempi kuin STOPP/START-kriteeristö, jossa 
hyponatremiariski mainitaan vain tiatsididiureettien 
ja SSRI-lääkkeiden osalta (O’Mahony ym. 2015, The 
American Geriatric Society 2019). Kotimaiset Lääke 
75+ -tietokanta ja Terveysportin Lääkeinteraktiot ja 
-haitat -tietokanta niin ikään käsittelevät hyponat-
remiariskiä hieman eri tavalla (Fimea 2019, Lääkein-
teraktiot ja -haitat 2019). Lääke 75+ -tietokanta huo-
mioi antidepressantit ja epilepsialääkkeet. Tiatsidi- ja 
loop-diureetit on luokiteltu sopiviksi iäkkäille, mutta 
näiden kohdalla on kuitenkin huomautus elektrolyyt-
titasojen huomioimisesta. Lääkeinteraktiot ja -haitat 
-tietokanta luokittelee lääkkeiden hyponatremiariskiä 
kolmella eri tasolla ja on Beersin kriteeristöä laajempi. 
Sen mukaan myös loratsepaamilla, protonipumpun 
estäjillä ja epäselektiivisillä tulehduskipulääkkeillä on 
lievä hyponatremian riski. Lisäksi Lääkeinteraktiot ja 
-haitat -tietokanta luokittelee muista poiketen osan 
solunsalpaajista hyponatremiariskiä lisääviksi. 

Vahvuutena tässä tutkimuksessa on tosielämän 
tietoon perustuva otos suomalaisista kotihoidon 
iäkkäistä potilaista ja tuoreimman Beers 2019 -kri-
teerin käyttö hyponatremiaa aiheuttavien lääkkeiden 
luokittelussa. Beers-kriteeristö iäkkäillä vältettävis-
tä lääkkeistä perustuu amerikkalaisten geriatrien ja 
muiden alan asiantuntijoiden konsensukseen, ja se 
käsittää keskeiset iäkkäillä käytettävät lääkeryhmät, 
mutta ei erikoistilanteiden lääkityksiä kuten sytos-
taatteja. Lisäksi tutkimusaineiston keräämiseen on 
käytetty validoituja mittareita. Tämän tutkimuksen 
aineisto ei sisältänyt tietoja päätetapahtumista, jo-
ten hyponatremian mahdolliset vaikutukset, kuten 
kaatumiset, jäivät selvittämättä. Lisäksi tutkittavien 
P-Na-arvot ovat peräisin vain yhdestä mittauksesta, 
jolloin hyponatremian kestoa oli mahdoton arvioida. 
Tämän tutkimuksen löydökset voisivat olla myös ti-
lastollisesti merkittäviä, jos aineisto olisi ollut suu-
rempi. On hyvä muistaa, että suuri osa hyponatre-
miaa iäkkäillä ei liity lääkehoitoon. Siitä huolimatta 
lääkkeet aiheuttavat ja pahentavat muutoin ilmene-
vää hyponatremiaa iäkkäillä ja siten osaltaan ovat ris-
kitekijöitä vakaville haittatapahtumille kuten kaatu-
misille ja niihin liittyville vammoille.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Iäkkäistä kotihoidon asiakkaista joka kuudennella oli 
hyponatremia. Hyponatremiaa aiheuttavia lääkkeitä 
käytti kaksi kolmasosaa tutkittavista.



©  DOSIS      4/2020 ©  Suomen Farmasialiitto ry442 ©  Suomen Farmasialiitto ry 4/2020  ©  DOSIS      443

SUMMARY

Prevalence of hyponatremia and 
frequency of hyponatremia-risk-
increasing drugs among older 
home care clients

➔ Miikka Kivioja
MSc (Pharm)
School of Pharmacy, 
University of Eastern Finland, 
Kuopio, Finland
 

➔ Sirpa Hartikainen
MD, PhD, Professor
School of Pharmacy, 
University of Eastern Finland, 
Kuopio, Finland
 

➔ Irma Nykänen
PhD, Docent, Senior Researcher
School of Medicine, 
University of Eastern Finland, 
Kuopio, Finland
 

➔ Miia Tiihonen*
PhD, Docent, Senior Researcher*
School of Pharmacy, 
University of Eastern Finland, 
Kuopio, Finland

* Correspondence

Introduction. Hyponatremia is the most common 
electrolyte disorder, and it is an adverse effect of sev-
eral drugs. Older people have a higher risk for hy-
ponatremia due to age-related changes in the body 
and the use of multiple medications. The aim of this 
study was to explore the prevalence of hyponatremia 
and the frequency of medications that may cause hy-
ponatremia in older home care clients. 

Materials and methods. “Nutrition, Oral health, 
Medication (NutOrMed)” -study was carried out in 
Eastern and Central Finland in 2013. The participants 
were home care clients aged 75 or older (N=246). 
Drugs that may cause hyponatremia were defined by 
the Beers Criteria 2019. Hyponatremia was defined 
as a P-Na ≤ 136 mmol/l, and severe hyponatremia was 
defined as P-Na ≤132 mmol/l.

Results. In the study population, 16% (n=40) met 
the criteria of hyponatremia, with a fourth of these 
participants meeting the criteria for severe hypona-
tremia (n=10). The overall study population’s use of 
drugs that may cause hyponatremia was 67%. The 
most common drugs used were diuretics, mirtazap-
ine, and SSRI-drugs. 

Conclusions. One sixth of older home care clients 
had hyponatremia and hyponatremia-risk-increas-
ing drugs were commonly used among older home 
care clients. 

Keywords: older people, hyponatremia, 
medication, home care
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