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Suomalaisessa aikuisväestössä
on tilapäistä unettomuutta noin
kolmasosalla ja kroonista vajaalla
kymmenesosalla, ja se on yleistä
myös lapsilla ja nuorilla. Unettomuus – etenkin pitkittyessään – on
useimmiten monisyinen ja lääketieteellisten tekijöiden ohella mukana
on esim. persoonallisuuspiirteiden,
tottumusten ja elämäntilanteen
vaikutusta. Koska unettomuuden taustatekijät voivat olla hyvin
moninaisia, sen arvioinnissa on
keskeistä kattava esitietojen kerääminen. Pelkkä unettomuuden
oireenmukainen hoito unilääkkeillä
ei ole hyvää hoitoa, vaan etenkin
tilanteen pitkittyessä hoidon painopisteen tulisi olla lääkkeettömissä
hoitomuodoissa.
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Unettomuuden arviointi
ja hoitolinjat

U

nettomuus voi ilmetä nukahtamisvaikeutena, yöllisenä
heräilynä, liian aikaisin
heräämisenä tai virkistämättömänä unena. Alkuaan ehkä yhdellä
tavalla ilmenneeseen unettomuuteen
tulee usein mukaan muita ilmenemismuotoja. Unettomuuden taustalla
voi olla monenlaisia syitä. Se voi olla
joko primaaria (esiintyä itsenäisenä
oireistona) tai sekundaarista (aiheutua muusta häiriöstä, usein käytetään
nimitystä komorbidi unettomuus).
Unettomuuden syyt voidaan karkeasti jakaa neljään pääryhmään:
puutteelliseen unenhuoltoon (unihygieniaan) sekä toiminnallisiin (psykologisiin), psykiatrisiin ja elimellisiin syihin. Usein oireiston tausta on
monisyinen, ja oireilun pitkittyessä
alkuaan muusta syystä johtuneeseen
unettomuuteen tulee mukaan myös
toiminnallisia piirteitä.

liian aktiivisesti ja näin ollen unta
tuottavat mekanismit eivät pääse
käynnistymään. Kaksi muuta unen
perusedellytystä ovat riittävä unipaine
(edeltävästi tarpeeksi valvottuja tunteja) ja sirkadiaaninen oikea-aikaisuus
(sopiva ajoittuminen suhteessa elimistön vuorokausirytmiin).

Unettomuuteen on usein monta syytä

Unettomuuden syitä arvioitaessa
on yleensä melko helppo tunnistaa
laukaiseva tekijä, mutta osalla unettomuus jatkuu vaikka tämä tekijä
väistyisi. Silloin on syytä kartoittaa,
missä määrin on löydettävissä unettomuudelle altistavia ja sitä ylläpitäviä
tekijöitä. Ensiksi mainittuihin viittaavat esimerkiksi sukurasite tai sellaiset
luonteenpiirteet tai toimintamallit,
jotka myötävaikuttavat elimistön yliviriämiseen. Jälkimmäisiin kuuluu
ennen muuta toiminnallisen unettomuuden perusmekanismi, tyypillisesti
Hyvän nukkumisen edellytykset
unettomuusoireilun ymmärrettävästi
Unettomuuden perusmekanismina aiheuttama huolestuminen, joka tuotpidetään elimistön ylivireytymistä, taa lisää unettomuutta pitkittävää ylijoka estää normaalin nukahtamisen vireyttä.
ja unessa pysymisen yhden perusVarmistaakseen unensaantiaan osa
edellytyksen, deaktivaation, riittävän unettomista alkaa viettää vuoteessa
toteutumisen. Valvetta ylläpitävät enemmän aikaa, kuin on pystynyt
mekanismit toimivat unen kannalta luontaisestikaan nukkumaan ennen
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oireiston alkua. Tämä johtaa kuiten- lääkkeiden teho yksinään on melko
kin yleensä nukahtamisviiveen pite- vaatimaton, mutta yhdistyneenä
nemiseen ja unen entistä pahempaan samansuuruiseen lumevaikutukseen
fragmentoitumiseen, joka edelleen li- kokonaisvaikutus on kliinisesti mersää huolestuneisuutta ja vie potilaan kittävää tasoa (2). Unilääkkeet aihearviota tilanteestaan huonompaan uttavat tunnetusti amnesiaa, ja osalla
suuntaan.
potilaista subjektiivinen kokemus
unta parantavasta vaikutuksesta voi
Unettomuuteen ei ole yhtä ainoaa
liittyä tähän: he eivät muista unijakoikeata hoitoa
son aikaista valvomistaan.
Kaikkien unettomuuspotilaiden
Edelleen on syytä pitää mielessä,
kohdalla on syytä käydä läpi unen- että unilääkkeiden puoliintumisajoishuoltoon (unihygieniaan) liittyvät sa on huomattavia yksilöllistä eroja –
näkökohdat. Hoidoksi tämä harvoin ei vain ikään liittyen – ja joillekin voi
riittää, mutta puutteiden korjaaminen lyhyen puoliintumisajan omaavien
parantaa muun hoidon onnistumisen lääkeaineiden oton jälkeen tulla tokmahdollisuuksia. Sekundaarisessa kuraisuutta. Potilasta onkin syytä keunettomuudessa perussyyn hoito on hottaa lääkkeen ottamista seuraavana
keskeistä, esimerkiksi kipupotilaalla aamuna arvioimaan, onko hän aujollakin kipulääkkeellä ja levottomissa tolla-ajokuntoinen; Suomessa eniten
jaloissa dopamiiniagonistilla, ei siis käytetyn unilääkeaineen tsopiklonin
unilääkkeellä.
jälkivaikutus vielä kymmenen tuntia
Varsinaisten unilääkkeiden (bent- tavanomaisen annoksen jälkeen voi
sodiatsepiinit ja ”z-lääkkeet” tsopik- vastata 0,5–0,8 promillen alkoholiloni ja tsolpideemi) kohdalla on syy- vaikutusta (3). Erään tutkimuksen
tä muistaa, että niiden varsinainen mukaan ensimmäisellä unilääkkeen
käyttöaihe on unettomuuden lyhyt- käyttöviikolla käyttäjällä on liki kymaikainen hoito. Melatoniinia voi pitää menkertainen riski joutua sairaalahyvänä vaihtoehtona näille lääkkeille, hoitoa vaativaan liikenneonnettoja monilla sen teho on riittävä, kun an- muuteen, ja vielä kahden kuukauden
noksen muistaa ottaa samaan aikaan kuluttua riski on noin kolminkertaijoka ilta (ennen keskiyötä). Jos lääk- nen (4).
keen tarve pitkittyy, kannattaa harkita
muuta unta edistävää lääkitystä, kuten Ensisijaiset lääkkeettömät hoidot
pienehköjä annoksia jotakin sedatii- Parin viime vuosikymmenen aikana
vista antidepressanttia. Pja antihista- lääkkeettömät hoitokeinot ovat yhä
miineilla ei vähäisen tutkimusnäytön vahvemmin nousseet ensisijaiseksi
perusteella ole juuri tehoa primaarin suositukseksi etenkin pitkittyneen
unettomuuden hoidossa.
unettomuuden hoidossa. Ne ovat
yleensä lähtökohdiltaan kognitiivisUnilääkkeiden käyttö
behavioraalisia ja niiden pitkäaikaisVarsinaisten unilääkkeiden osalta on teho on unilääkkeitä parempi, minkä
viitettä julkaisuharhasta (suuri osa katsotaan liittyvän niiden vaikutuknegatiivisista tutkimustuloksista on seen unettomuutta ylläpitäviin tekijöitakavuosina jäänyt julkaisematta), hin. Hoitojen saatavuus on ollut varsin
joka on johtanut siihen, että käsitys rajallista, mutta saatavilla on hyviä
niiden tehosta on korostunut ja hai- suomenkielisiä itsehoito-oppaita sekä
toista laimentunut (1). Äskettäisessä opaskirja hoitojen toteuttamisesta
katsauksessa arvioitiin, että uni- avoterveydenhuollossa (tietolaatikko).
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Lopuksi
Monet lääkärit kokevat unettomat hankalana potilasryhmänä sekä kliinisen
arvioinnin että hoidon kannalta. Tämä
liittynee suurelta osin siihen, että unettomuuspotilas vaatii enemmän aikaa
kuin tavanomaisen 15–20 minuuttia.
Saatavilla on hyviä ohjeistuksia toimintatavoista sekä potilastyötä helpottavia
kyselylomakkeita ja unipäiväkirjoja.
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