
Nina Martikainen

Sairaanhoitaja ja sertifioitu unihoitaja,

Satshp keuhkosairaudet/ unipkl,

SUHS ry varapj

Uniliiton unikouluohjaaja

19.4.2018



 Yleistä uniapneasta

 Uniapnea ja liitännäissairaudet, sydän- ja 
verisuonisairauksien riskit

 ASV

- potilascase



 Määritellään hengitysilmavirtauksen 
rajoittumisena tai estymisenä ja se johtuu 
ylähengitysteiden unenaikaisesta ahtautumisesta. 
Jos toistuviin hengityskatkoihin liittyy unen 
häiriintyminen ja päiväväsymys, puhutaan 
obstruktiivisesta uniapneaoireyhtymästä

 Vähintään 45% miehistä ja 2% naisista

 Alidiagnosoitu

 Uusien epidemiologisten tutkimusten perusteella 
jopa17% keski-ikäisistä miehistä ja 9% naisista 
sairastaa keskivaikeaa tai vaikeaa uniapneaa



 Hengityskatkokset johtuvat aivojen 
hengityskeskuksen automaattisen säätelyn 
häiriintymisestä. Hengitys pysähtyy 
huolimatta siitä, että ylähengitystiet ovat auki 
ja tautimuoto voi esiintyä vaikean sydämen 
vajaatoiminnan yhteydessä tai aivoinfarktin 
jälkeen

> Cheyne-Stokes-hengitys, jossa      
hengityskatkokset ja nopea puuskainen 
hengitys vaihtelevat



 Jos unitutkimuksessa todetaan molempia 
apneatyyppejä: saman hengityskatkon aikana 
ensin sentraalinen apnea, jota seuraavat 
obstruktiivisen katkoksen ominaisuudet 

 Toisina öinä saattaa painottua 
obstruktiivisten katkosten määrä ja toisina 
sentraalisten katkosten määrä



 Anamneesiin ( mm.yö- ja päiväaikaiset oireet)

 Kliiniseen tutkimukseen ( mm.rakenne, BMI )

 Yö- tai unipolygrafialöydökseen ( AHI, 
happikyllästeisyys% )



 Sympaattisen hermoston aktiivisuutta, 
kohonneen veranpaineen/ tyypin 2 
diabeteksen/ iskeemisten sydänsairauksien/ 
aivoinfarktin ESIINTYVYYTTÄ

 Ennenaikaisen kuoleman ja 
liikenneonnettomuuksien RISKIÄ

 Terveydenhuoltopalveluiden KÄYTTÖÄ

 Kognitiivisen toiminnan ja muistin häiriöt 
OVAT TAVALLISIA HOITAMATTOMASSA 
UNIAPNEASSA



 Ylipainoisen uniapneapotilaan hoitoon kuuluvat 
aina painonhallinta ja elintapaohjaus, lievässä 
uniapneassa painonpudotus voi olla riittävä hoito

 Asentohoito: lievä asentoriippuvainen uniapnea
 Hammasteknisillä kojeilla ( uniapneakisko) 

voidaan hoitaa lieväoireisesta uniapneasta 
kärsiviä normaalipainoisia/ ylipainoisia potilaita( 
BMI 25-35kg/ m2), sekä niitä joilla CPAP-hoito ei 
onnistu

 Kirurgiset toimenpiteet, jos merkittäviä 
uniapnealle altistavia ylähengitysteiden tai 
kasvojen rakenteellisia poikkeavuuksia/ 
konservatiivisella hoidolla ei saada riittävää 
vastetta



 Keskivaikean ja vaikean uniapneaoireyhtymän 
ensisijainen hoito on unen aikana käytettävä 
ylipainehengityshoitolaite (CPAP), jolla 
tuotetaan ilmateihin jatkuva ylipaine maskin 
kautta ylähengitysteiden pitämiseksi auki 
nukkuessa

CPAP: jatkuva, positiivinen ilmanpaine

APAP: jatkuva, automaattinen positiivinen 
ilmanpaine

ASV: adaptiivinen servoventilaattori



 Ylipaino, erityisesti keskivartalolihavuus 
merkittävin riskitekijä obstruktiivisen uniapnean 
kehittymiselle. > 70% uniapneapotilaista on 
ylipainoisia, suuri riski sairastua kohonneeseen 
verenpaineeseen, 
sokeriaineenvaihduntahäiriöihin sekä 
insuliiniresistenssiin. 

 Obstruktiivinen uniapnea riskitekijä 
kohonneeseen verenpaineeseen ja 
lisääntyneeseen riskiin saada sydäninfarkti, 
saattaa altistaa sepelvaltimotaudille riippumatta 
perinteisistä riskitekijöistä.

> 50% uniapneaa sairastavista on kohonnut      
verenpaine ja usein sydäntautien riskitekijöitä. 



 Uniapnea lisää verenpainetaudin riskiä 1.4-
6.8x

 Hoitamaton vaikea uniapnea lisää 
kuolleisuutta sydän- ja verisuonisairauksiin 
alle 50vuotiailla 2-3x

 Uniapnea saatttaa lisätä eteisvärinää keski-
ikäisillä 2x

 Vaikea-asteinen uniapnea voi lisätä 
aivoinfarktin ilmaantumista 2-4x



 Lievään uniapneaan ( AHI<15) ei liity 
merkittävää SV-riskiä

 Vaikeaan uniapneaan ( AHI>30) liittyy 
todennäköisesti 2-3xSV-riski

 Vähintään 4H jokaöisellä CPAP-hoidolla 
voidaan mahdollisesti vähentää SV-riskiä

 Kustannustehokkainta on pyrkiä laskemaan 
SV-riskiä vaikuttamalla PERINTEISIIN 
RISKITEKIJÖIHIN



 Toimintaperiaate ja sentraalisen uniapnean 
ventilaatiohoito:

- Hoitaa obstruktiivista apneaa EPAP-
peruspaineen avulla

- Tavoitteena ylläpitää ylähengitystiet auki

- Kerää tietoa potilaan hengityksestä ja laskee 
3 minuutin jaksolla potilaan hengitystarpeet

- Aistii potilaan tarpeita henkäys henkäykseltä 
ja yrittää tasoittaa hengitystä



 Vuonna 2005 julkaistu tutkimus, jossa CPAP-
hoitoa kokeiltiin ryhmälle, jolla oli sentraalinen 
uniapnea ja sydämen vajaatoiminta. CPAP-
hoidolla hengityshäiriöt vähenivät ja sydämen 
systolinen toiminta parantui, mutta kuolleisuutta 
se ei vähentänyt.

 Vuonna 2010 aloitettiin ASV-hoitoa
obstruktiivista uniapneaa sairastaville potilailla, 
joilla CPAP-hoito ei poistanut päiväväsymystä. 
ASV-hoidolla päiväväsymys vähentyi.



 SERVE-HF-tutkimukseen randomisoitiin 1325 
potilasta, joilla on oireileva krooninen sydämen 
vajaatoiminta ( NYHA2-4), pienentynyt vasemman 
kammion ejektiofraktio(<45%), sekä keskivaikea tai 
vaikea pääosin sentraalinen uniapnea( AHI>15/H, 
CAHI>50% ja CAI>10/H). Toinen ryhmä sai ASV-
hoitoa ja toinen konservatiivista hoitoa. 60 kk 
seurannassa verisuoniperäisen kuoleman riski oli 34% 
suurempi SV-ryhmässä kuin niillä potilailla, jotka 
eivät saaneet ASV-hoitoa. Riski ei riipu havaitusta 
hoitovasteesta, eikä pienenen hoidon jatkumisen 
myötä. Selvää syytä tuloksiin ei löytynyt > sentraaliset 
apneat ja CS-hengitys ovat sopeutumisreaktioita 
sydämen vajaatoiminnalle, jonka korjaaminen ASV-
hoidolla ?



 Hiljattain Japanissa tehty seurantatutkimus, jossa kaikki 
potilaat saivat ASV-hoitoa sydämen vajaatoimintaan ( 
NYHA 4) ilman unitutkimusta. Tulosten mukaan 
kuolleisuus oli pienempää niillä potilailla, joilla ASV-hoito
oli jatkunut yli kuukauden verrattuna ryhmään, jossa ASV-
hoito oli lopetettu kuukauden sisällä. Lähitulevaisuudessa 
ASV-hoidon turvallisuuden toivotaan paranevan, selviä 
indikaatioita hoitoon ei ole. ASV-hoitoa voidaan kuitenkin 
kokeilla, kun muut hoitovaihtoehdot ovat vähissä, 
esimerksiksi potilaille, joilla esiintyy merkittävää 
sentraalista apneaa CPAP-hoidon yhteydessä ja jos 
sentraalista apneaa esiintyy edelleen muutaman viikon 
kuluttua hoidon aloituksesta. Voidaan aloittaa myös 
potilaille, joilla on sentraalista apneaa, muttei sydämen 
vajaatoimintaa. 



 72v mies, 1/2004 todettu oireinen, 
voimakasasteinen obstruktiivinen/ sekatyyppinen 
uniapnea( saturaatiolaksut alimmillaan 74%), BMI 
30, flimmeri, verenpainetauti, 
hyperkolesterolemia, kihti

 4/2004 alkaen noin 4kk hoitojakso CPAP-
laitteella, 11cmh20, nenämaskeja, 
nenävalmisteita> käyttötunnit <2h/yö, oireet 
ennallaan, käyttö ongelmaista

 9/2004 APAP-laite, 4-12cmh20, maskikokeiluja ( 
nenä-sierain-kokokasvomaski), kostuttaja> 
käyttötunnit > 5h/ yö, oireiden korjaantumista 
vaihtelevasti, käyttö sujui vaihtelevasti, useita 
yhteydenottoja/ välikontrolleja hoitopaikassa



 10/2015 osastokontrolli: ”potilaalle tehty vastearvio omalla 
hoitolaitteella, purkutietojen perusteella AHI 29, näistä 
sentraalisia apneoita 18,1. Myöskään Emfit-unipatjalla
rekisteröintilöydös ei näytä hyvältä. Koneen ilmoittama 
keskimääräinen happisaturaatio 92,4%, alimmillaan 
saturaatiotasot 82:een, ODI-indeksi 35,9. KNF-lausuttavaksi.

 11/2015 AUTO CS-laitealoitus EMFIT-patjalla, EPAP 6, PS 10, 
kokokasvomaski ja kostuttaja>keskimääräinen happisaturaatio
92,%, alimmillaan81,2%, jkv. sentraalisia apneoita, 
liikehavahtumisia> painetuen nosto EPAP 6, PS 15

 1/2016 osastokontrolli: laitteen käyttö säännöllistä, 6.9/yö, 
päiväväsymys vähentynyt ja unen laatu kohentunut, AHI 5,3, HI 
4,9, myös potilaan subjektiivinen tilanne hoidon myötä 
kohentunut

 1/2018 unipkl-kontrollikäynti: AUTO CS EPAP6/ MIN PS5/ MAX 
PS15, kokokasvomaski ja kostuttaja, käyttötunnit 117/121 yötä, 
keskimäärin 7.18h/yö, AHI 2,4, yöuni laadukasta ja oireet 
hallinnassa, päivävireys ongelmatonta 



 Erillinen liite
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