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APNEA‐HYPOPNEA LUOKITTELU
YÖPOLYGRAFIASSA



Ambulatorinen yöpolygrafia
Pt‐PolAmb
”Suppea unipolygrafia”
”Embletta‐tutkimus”
unipolygrafiaa yksinkertaisempi menetelmä erityisesti 
aikuisten unenaikaisten hengityshäiriöiden 
(uniapnean) selvittämiseen
kotirekisteröinti, järjestettävissä polikliinisesti, ei 
tarvitse osastoa/unilaboratoriota



ILMANVIRTAUS

KUORSAUS

OKSIMETRI

THX LIIKKEET

PALLEA LIIKKEET

SYKETAAJUUS

JALKOJEN LIIKKEET

ASENTO



Suppea yöpolygrafia
Potilaalla 
päiväväsymys ja

kuorsaus
unessa katkonainen hengitys, korahtelu
(yöhikoilu, ylipaino, MBO, pieni alaleuka tai muuten ahdas nielu)

Selvittää, onko kyseessä:
obstruktiivinen uniapnea + vaikeusaste (AHI‐indeksi)

hoitona: laihdutus, nukkumasento, CPAP
osittainen ylähengitystieahtauma

hoitona nenänielun kirurgia
sentraalinen uniapnea

harvinainen, vaatii tarkemmat jatkoselvittelyt
Voidaan selvittää myös, onko taustalla jalkojen liikehäiriö eli
PLMS / RLS eli levottomat jalat



Rajoitukset
ei EEG, EOG, EMG rekisteröintiä = ei voi 
määrittää univaiheita:

uniprofiilin häiriöt, parasomniat
hengityshäiriöiden, jalkojen liikuttelun liittyminen 
tiettyihin univaiheisiin
nukahtamisen jälkeinen hereilläolo (WASO) jää
huomioimatta

mitattu AHI yleensä pienempi kuin laajalla 
unipolygrafialla mitattu

ambulatorinen:
laitteet potilaalle ja sormet ristiin



Voidaanko tehdä  lapsille?
periaatteessa onnistuu n.  5 vuotiaille ja sitä vanhemmille
lapsilla tavallisin ylähengitystieahtauman syy suuri kitarisa –
havaitaan helpomminkin väsyneellä ja kuorsaavalla lapsella ja 
poistetaan: unitutkimus vasta, jos tämä ei auta
lapsilla sentraaliset apneat tavallisempia kuin aikuisilla: 
tarkempaa diagnostiikkaa varten tarvitsee tietää, missä
univaihessa esiintyvät ‐> laaja unipolygrafia
lapsilla tavallisten parasomnioiden ja unenaikaisen epilepsian 
selvittely edellyttää univaiheluokitusta ja unenaikaista EEG:tä = 
laaja unipolygrafia + videointi unilaboratoriossa



Määritelmiä
Apnea = hengitysvirtauksen täydellinen loppuminen
Obstruktiivinen = hengitysyritykset jatkuvat
Sentraalinen = hengitysyritykset pysähtyvät
Sekamuotoinen = alussa ei hengitysyrityksiä, sitten 
lisääntyvät yritykset ennen obstruktion laukeamista

Hypopnea = hengitysvirtauksen osittainen vähenemä
Pitkäkestoinen virtausrajoitus = vähintään 1 min 
kestoinen sisäänhengityksen rajoittuminen, näkyy 
paineprofiilin tasoittumisena (flattening)



Indeksit
AHI (apneat +hypopneat /tunti) määrittää uniapnean
vaikeusasteen ja ensisijaisen hoidon:

5‐15  lievä
laihdutus, nukkuma‐asento

15‐30  keskivaikea 
cPAP

yli 30 vaikea 
cPAP



Miten apnea  ja hypopnea  
määritetään rekisteröinnistä?
Ajatusleikki: Miten määritetään kuume?

Normaalilämpö väestöaineistossa keskimäärin 37 °C
vaihteluväli väestössä: 35,8‐37,8 °C
vuorokausivaihtelu yksilöllä 0,5 °C
kuukautiskierron aikainen vaihtelu 0,5°C
mittauspaikasta johtuva vaihtelu (Tax / Trect) 0,6 °C

> 37,0 °C  (Tax)  ?     > 37,3 °C (SA) ?
> 38,0 °C (Trect) ?      > 38,5 °C (lääkärit) ?



The AASM
 

Manual
 

for the Scoring
 

of Sleep
 

and 
 Associated

 
Events

 
2007 (Iber

 
& al. 2007)

tarvittiin ajantasaiset määritelmät 
(ei uudistettu merkittävästi 1968 
jälkeen)
AASM:n asetti työryhmän 2004
7 alatyöryhmää eli Task Force
kymmeniä amerikkalaisia ja yksi 
eurooppalaistaustainen unialan 
huippuasiantuntija
pyrkivät konsensusmielipiteeseen
äänestivät useasta kohdasta
lähdeaineistona viime 
vuosikymmenten uniartikkelit, 
joiden näyttöarvo luokiteltiin
saivat aikaan säännöt (rules) ja 
menettelyohjeet (procedural notes)



AASM kriteerit

APNEA 
Hengitysamplitudin lasku ≥ 90 % 10 sekunnin ajaksi 
termistorisignaalissa
ei desaturaatio‐vaatimusta

HYPOPNEA
A‐kriteeri (ensisijainen): nenäpaine amplitudin lasku ≥
30 % ja desaturaatio ≥ 4 %‐yksikköä 10 sekunnin ajaksi 
(tämä jostain syystä suositellumpi)
B‐kriteeri (vaihtoehto) amplitudin lasku ≥ 50 % ja
desaturaatio ≥ 3 %‐yksikköä 10 sekunnin ajaksi



APNEA: m51v BMI 44



APNEA alatyypit



Hypopnea

Kuva: Irina Virtanen, TYKS KNF



Periodinen hengitys nukahtaessa
Kevyessä nREM‐unessa (N1‐N2) voi terveelläkin henkilöllä olla 
10‐30, jopa 60 minuutin ajan periodista hengitystä, joka liittyy 
hengityksen metabolisen säätelyn muuttumiseen unen ja 
valveen rajapinnassa

PaCO2 on vielä hereilläolon tasolla (kohoaa yleensä unessa) eikä
ylitä apneakynnystä, joten se ei tue tasaista hengitystä
Joskus nähdään jopa lyhyitä sentraalisten apneoiden sarjoja
Molemmat ovat normaaleja ilmiöitä!

Lähde: Irina Virtanen, TYKS KNF







REM‐unen aikainen hengitys
Äkilliset hengitysamplitudin muutokset
Äkilliset hengitysfrekvenssin muutokset 
10‐30 sekunnin kestoiset sentraaliset apneat
Muutokset ovat yhteydessä faasisen REM‐unen 
silmänliikejaksoihin

Lähde: Irina Virtanen, TYKS KNF



REM‐unta – ei hypopneoita

Kuva: Irina Virtanen, TYKS KNF



Vaatiiko hypopnea  sitten   
desaturaation?

Unessa ensisijainen hengitysstimulantti on PCO2
Ventilaatio lisääntyy jyrkästi jo pienestä PCO2‐lisäyksestä, mutta 
vasta reilusta PO2‐laskusta alle normaaliarvojen
Erityisesti nuorilla desaturaation kytkeminen hypopnean
skoorausvaatimuksiin on ongelma, koska he pitävät 
saturaatiotasonsa liiankin hyvin (Mikä on nuori? Alle 40?)

Lähde: Irina Virtanen, TYKS KNF



Hypopnea  vai ei?

Kuva: Irina Virtanen, TYKS KNF



Nasal  flow  vs. Nasal  pressure?



-10 mmHg
-10 mmHg

-3 %-yks.

-9 %-yks.



Pitkäkestoinen ahtauma?
AASM 2007: RERA

≥ 10 sekunnin hengityssekvenssi, jossa hengitysvastus 
lisääntyy tai paineprofiili tasoittuu ja lopussa on arousal
(eli vaatii PSG:n)

Arjessa näkee todella pitkiä paineprofiilin 
tasoittumisia ilman selviä havahtumisia, mitä nämä
sitten ovat?

Lähde: Irina Virtanen, TYKS KNF



Periodinen hengitys –  flattening…

Kuva: Irina Virtanen, TYKS KNF



Periodinen hengitys –  hypopnea?

Kuva: Irina Virtanen, TYKS KNF



Klassinen tasoittuminen

Kuva: Irina Virtanen, TYKS KNF



Rikkoutuma = kuorsaus

Kuva: Irina Virtanen, TYKS KNF



Suuhengittäjä!

Kuva: Irina Virtanen, TYKS KNF



sisään/ulos:suusisään/ulos:nenä sisään:nenä, ulos:suu sisään:suu, ulos:nenä



Miten määritellä
 

pitkäkestoisen ahtauman 
 määrä?

Lähde: Irina Virtanen, TYKS KNF



X‐flown  käyttö: toimii...



...vai toimiiko?



Yhteenveto:
Apneat: obstruktiivinen sentraalinen vai sekamuoto –
vyöantureita tulkittaessa käytettävä järkeä!
Hypopneat: AASM kriteerit: A ja B – kumpi vai molemmat?
Nasal pressure vai Nasal flow virtausamplitudissa?
nuoret <40v max 2‐yks desaturaatiot (hypopneaa?) ‐> SpO2 
mittauksen epätarkkuudet osapaine, CO2 drive
nukahtamisiin/asennonvaihtoihin liittyvät ”takapotkuapneat”
nuorilla, hengityskeskuksen tottumista unenaikaiseen 
hengityksen säätelyyn, fysiologisia
REM‐univaihe, epäsäännöllinen hengitys, voi olla ”fysiologista”
apneaa
osittainen ylähengitystieahtauma, flattening ‐> intermittoiva, 
tasainen, tulkintaongelmat: suuhengitys
X‐flown käyttö Nasal flown korvaajana = pelastusvene
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