
Uniongelmat lisääntyvät ikääntyessä, 
mutta naisilla unihäiriöitä esiintyy 
kaikissa ikäryhmissä useammin 
kuin miehillä. Vaihdevuosioireista 
erityisesti kuumat aallot, hikoilu, 
sydämentykytys ja mielialaoireet 
liittyvät unioireisiin. Uniapnea ja 
osittainen unenaikainen ylähen-
gitystieahtauma yleistyvät vaihde-
vuosien jälkeen. Myös unenaikaiset 
liikehäiriöt, erityisesti levottomat 
jalat -oireyhtymä sekä erilaiset 
kiputilat, kuten fibromyalgia, yleisty-
vät. Toisaalta monet perustaudit tai 
niihin käytetyt lääkkeet, lisääntynyt 
työn kuormittavuus tai sosiaalinen 
tilanne voivat haitata unta.  Par-
haan hoitotuloksen saavuttamiseksi 
tarvitaan uniongelmien hoidossa 
usein moniammatillista osaamis-
ta. Vaihdevuosioireisiin liittyvien 
unihäiriöiden ensisijainen hoito on 
hormonikorvaushoito. Unenaikais-
ten hengityshäiriöiden hoidossa 
korostuvat laihdutus, painonhallinta 
ja nenänaamarin kautta annettava 
ylipainehengityshoito. Myös työn 
kuormittavuuden arviointi ja uudet 
työjärjestelyt sekä kognitiivinen uni-
terapia saattavat olla tuloksellisia.

Naisilla esiintyy uniongelmia 
1,3–1,8 kertaa useammin kuin 
miehillä (1–3). Laajassa rans-
kalaisessa tutkimuksessa 25 

prosenttia 50–64-vuotiaista naisista 
ilmoitti kärsivänsä uniongelmista; 
näistä 15 prosentilla ongelmat olivat 
vaikeita (4). Vaihdevuosien aikana 
uniongelmat lisääntyvät. Eri kysely-
tutkimusten mukaan perimenopa-
usaaliset naiset ilmoittavat kärsivänsä 
uniongelmista 1,3–1,5 kertaa ja post-
menopausaaliset naiset 1,2–3,4 kertaa 
useammin kuin premenopausaaliset 
naiset (5–7). Vaihdevuosi-ikäiset naiset 
saattavat kärsiä kaikista unettomuuden 
muodoista: nukahtamisvaikeuksista, 
yöllisistä heräämisistä ja liian aikaisesta 
aamuheräämisestä (8). Unihäiriöiden 
tärkein kliininen merkitys liittyy nii-
den aiheuttamiin päiväaikaisiin seu-
raamuksiin: aamu- tai päiväväsymyk-
seen, suorituskyvyn ja elämänlaadun 
huononemiseen sekä yleiseen sairas-
tuvuuden ja onnettomuusalttiuden 
lisääntymiseen. 

Vaihdevuosien aikana unihäiriöt 
saattavat lisääntyä tai vaikeutua ilman 
muita oireita tai liitännäissairauksia. 
Useammin ne kuitenkin liittyvät sa-
manaikaisiin muihin vaihdevuosioirei-
siin, erityisesti vasomotorisiin oireisiin 
eli kuumiin aaltoihin ja hikoiluun (7–
9). Laajassa 12 600 amerikkalaisnaista 
käsittäneessä tutkimuksessa vaihde-
vuosioireista kärsivillä oli oireettomiin 
verrattuna kaksinkertainen unioi-
reiden riski (7). Vasomotoriset oireet 

esiintyvät sekä aktiviteetin aikana että 
levossa. Tyypillisimmin ne aiheuttavat 
yöllisiä heräämisiä ja unen pilkkoutu-
mista (7,9,10); 3000 naista käsittävän 
tutkimuksen mukaan näiden riski oli 
vasomotorisesti oireettomiin verrattu-
na 1,7–4,9-kertainen sen mukaan, oli-
vatko vasomotoriset oireet kohtalaisia 
vai vakavia (11). Saman tutkimuksen 
mukaan myös muut unettomuuden 
alalajit lisääntyivät: riski nukahtamis-
vaikeuksien riski oli 1,9–5,3-kertainen 
ja liian aikaisen aamuheräämisen riski 
1,7–3,9-kertainen vasomotoristen oi-
reiden vaikeusasteesta riippuen (11). 
Myös vaihdevuosien mielialaoireet ai-
heuttavat unihäiriöitä (9,12).

Vaikka unettomuus on yleinen vaih-
devuosioire, vaihdevuosien vaikutusta 
objektiivisesti mitattuun unen laatuun 
(unipolygrafia) on selvitetty vähän ja 
tutkimustulokset ovat olleet ristirii-
taisia. Lisäksi ristiriitaa on havaittu 
verrattaessa subjektiivisesti tutkittua 
ja objektiivisesti mitattua unen laatua 
(8). Erityisesti vasomotoriset oireet ai-
heuttavat heräämisiä, unen fragmen-
toitumista, lisääntynyttä univaiheiden 
vaihtelua ja unitehokkuuden huo-
nonemista (8,13). Toisaalta kaikissa 
unipolygrafiatutkimuksissa ei vaih-
devuosilla tai vaihdevuosioireilla ole 
ollut vaikutusta unen laatuun (8,14). 
Kliinisessä työssä hoidetaan kuitenkin 
potilaan subjektiivisia oireita, jotka 
eivät aina ole polygrafiatutkimuksin 
todennettavissa.

Naisten unen laatua polygrafia-
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tutkimuksilla selvittänyt oma tutki-
muksemme osoitti, että keski-ikäisten 
premenopausaalisten ja postmeno-
pausaalisten naisten unen laatu ei 
eronnut toisistaan, mutta oli selvästi 
huonompaa verrattuna nuoriin (20–
26 vuotiaisiin) naisiin (15). Polygra-
fialöydökset näyttävätkin riippuvan 
enemmän iästä kuin vaihdevuosista. 
Varsinaiset koneelliset unitutkimukset 
ovat aiheellisia vain epäiltäessä spesifiä 
unihäiriötä, esimerkiksi unenaikaista 
hengityshäiriötä. 

Vaihdevuodet ja unenaikaiset 
hengityshäiriöt
Varovaisten arvioiden mukaan kaksi 
prosenttia keski-ikäisistä naisista sai-
rastaa hoitoa vaativaa uniapneaa (16), 
mutta uusimpien arvioiden mukaan 
keskivaikeaa tai vaikeaa uniapneaa sai-
rastaa  postmenopausaalisista yhdek-
sän prosenttia naisista (17). Uniapneaa 
esiintyy postmenopausaalisilla naisilla 
kaksi kertaa useammin kuin saman-
ikäisillä ja -painoisilla premenopausaa-
lisilla naisilla (18,19). Valtaosalla näistä 

potilaista uniapnea on diagnosoimatta. 
Obstruktiivista uniapneaa pidettiin 

pitkään pääasiassa anatomisena on-
gelmana. Viimeaikaisten tutkimusten 
perusteella kuitenkin jopa yli puolessa 
tapauksista muut kuin anatomiset syyt 
ovat uniapnean synnyssä merkittäviä. 
Uniapnealla näyttääkin olevan useita 
fenotyyppejä (kuva) (20), joiden tun-
nistaminen tullee lähivuosina yksilöl-
listämään hoitoa.

Vaihdevuosien vaikutus uniapne-
an fenotyyppiin on epäselvä. Proges-
teronin tiedetään olevan voimakas 
hengitysstimulantti, joka lisää ylähen-
gitysteiden laajentajalihasten ja pallea-
hermon aktiviivisuutta ja hengityksen 
stimulaatiota (drive) (21,22). Estradioli 
puolestaan vahvistaa progesteronin 
vaikutusta. Progesteronin ja estradiolin 
erityksen loppuminen menopaussissa 
todennäköisesti heikentää ylähengi-
tysteiden lihasvastetta, mikä altistanee 
osittaiselle ahtaumalle mutta toisaalta 
vähentänee taipumusta periodiseen 
hengittelyyn ja apneointiin. Tätä tuke-
vat myös omat tutkimustuloksemme. 

Osittainen ahtauma onkin yleistä post-
menopausaalisilla naisilla (23,24) ja 
se yleistyy menopaussin jälkeen myös 
normaalipainoisilla naisilla, kun taas 
apneointi edellyttää myös lihomis-
ta (25). Toisaalta toistuvat heräilyt ja 
havahtumiset yleistyvät vaihdevuosi-
ikäisillä naisilla (8), mikä puolestaan voi 
johtaa unenaikaisen hengityksen epä-
stabiilisuuteen ja altistaa uniapnealle.

Lihavuus on uniapnean tärkein 
riskitekijä. Kuitenkin puolet uniap-
neapotilaista on normaalipainoisia tai 
korkeintaan liikapainoisia (BMI<30 
kg/m2). Menopaussi on naisilla spesifi-
nen uniapnean riskitekijä (26). Naisilla 
kuorsausta ja hengityskatkoja esiintyy 
harvemmin kuin miehillä; unettomuus, 
uupumus ja aamupäänsärky puoles-
taan ovat yleisiä (26). Jos keski-ikäinen 
nainen ei koe saavansa vaihdevuosien 
hormonikorvaushoidosta riittävää 
apua muistiongelmiinsa, mielen ala-
kuloon, saamattomuuden tunteeseen 
ja yöllisen hikoilutukseen, tulee yhtenä 
mahdollisena syynä muistaa uniapnea. 
Unettomuus voi korjaantua uniapnean 

Kuva. Uniapnean anatomis-patofysiologiset fenotyypit. Osalla potilaista on useita ei-anatomisia uniapnealle altistavia tekijöitä.
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hoidolla – nukahtamislääkkeillä sen si-
jaan pahentua.

Tyypin 2 diabetesta sairastavan vä-
symyksen, huonosti hoitoon reagoi-
van verenpainetaudin, etiologialtaan 
epäselvän eteisvärinän tai kiusaavan 
yskän takaa voi löytyä uniapnea. Hypo-
tyreoosi voi pahentaa tai jopa aiheut-
taa uniapneaa. Rinnakkaissairauksien 
taakka ei naisilla ole vähäisempi kuin 
miehillä. Myöskään sairauspoissaolot 
tai työkyvyttömyys eivät uniapneaa 
sairastavilla naisilla ole ainakaan vä-
häisempiä kuin miehillä (27,28). Toi-
saalta kaikki väsymys ei johdu uniap-
neasta eikä uniapnean hoito korjaa 
muusta syystä johtuvia oireita.

Muita unihäiriöiden syitä vaihdevuosien 
aikana
Unihäiriöt ovat yleisiä sekä akuutin 
että kroonisen kivun aikana. Kipu 
häiritsee unta, mutta toisaalta huono 
unen laatu voi myös aiheuttaa kipu-
oireita (29). Esimerkiksi fibromyalgia, 
krooninen lantiokipu, alaselkäkivut, 
nivelkivut ja jännityspäänsärky aihe-
uttavat unihäiriöitä (30). Myös monet 
pitkäaikaissairaudet, kuten neurologi-
set taudit (esim. epilepsia, Parkinsonin 
tauti), keuhkosairaudet (esim. astma, 
COPD), refluksitauti, sydän- ja veri-
suonitaudit (verenpainetauti, sydämen 
vajaatoiminta, eteisvärinä), diabetes ja 
hypotyreoosi saattavat aiheuttaa tai 
pahentaa unihäiriöitä (8, 31). Tervey-
dentilan kokonaisvaltainen arviointi 
onkin olennaista selvitettäessä unihäi-
riöiden etiologiaa.

Mielialaoireet, erityisesti masentu-
neisuus ja ahdistuneisuus, sekä psy-
kiatriset sairaudet aiheuttavat tyypil-
lisesti unioireita. Toisaalta unioireet 
saattavat aiheuttaa tai pahentaa mie-
lialaoireita (32–34). Naisilla mieliala-
oireet ovat yleisempiä kuin miehillä 
(35,36). Vaihdevuosien aikana vähen-
tynyt estrogeenituotanto saattaa ai-
heuttaa tai myötävaikuttaa mieliala-

oireiden syntymiseen, joko suoraan 
aivojen hermovälittäjien, erityisesti 
serotoniinin, tuotannon tai välillisesti 
muiden vaihdevuosioireiden, erityi-
sesti vasomotoristen oireiden kautta 
(37,38). Myös työn kuormittavuus voi 
huonontaa unen laatua joko itsenäi-
sesti tai masennusoireiden kautta (39). 
Vaikka hormonikorvaushoidolla on lie-
vää antidepressiivistä vaikutusta (40) ja 
se usein helpottaa vaihdevuosien mie-
lialaoireita, toimii se depressiopotilailla 
lähinnä vain liitännäishoitona (41).  

Unenaikaiset liikehäiriöt, erityisesti 
levottomat jalat -oireyhtymä (restless 
legs, RLS) ja periodiset raajojen liikkeet 
-oireyhtymä (periodic limb movement 
in sleep, PLMS),  yleistyvät ikääntyessä 
ja esiintyvät naisilla useammin kuin 
miehillä (42). Molemmat liikehäiriöt 
liittyvät dopamiiniaineenvaihduntaan 
(43). Näistä oireista kärsivillä naisil-
la on useammin myös vasomotorisia 
oireita (44,45). Estrogeeni vaikuttaa 
dopaminergiseen järjestelmään, mut-
ta hormonikorvaushoidon vaikutusta 
RLS:än tai PLMS:ään on tutkittu erit-
täin vähän (44,46,47): vain yhdessä 
tutkimuksessa hormonihoito lievensi 
PLMS:ää (46), kun taas toisissa se ei vai-
kuttanut RLS:ään (44) eikä PLMS:ään 
(47). Tutkimusten vähäisyyden vuoksi 
hormonikorvaushoitoa ei voida pitää 
unenaikaisten liikehäiriöiden hoitona, 
mutta hormonikorvaushoito ei näillä 
potilailla ole myöskään vasta-aiheista.

Vaihdevuosien unihäiriöiden hoito
Hyvä unihygienia, eli miellyttävä 
sänky, rauhallinen, pimeä ja mieluiten 
viileähkö nukkumisympäristö, tietyt 
nukkumisrutiinit, säännöllinen uni-
rytmi, päiväunien ja illalla nautittavien 
piristävien aineiden välttäminen, on 
tärkeää myös vaihdevuosien unihäi-
riöiden hoidossa. Estrogeeni ja proges-
teroni vaikuttavat lukuisiin unta sää-
televiin hermovälittäjäaineisiin (mm. 
asetyylikoliini, serotoniini, dopamiini) 

ja hormoneihin (mm. kasvuhormoni, 
prolaktiini, kortisoli ja melatoniini) (8).

Useiden tutkimusten mukaan 
vaihdevuosien hormonikorvaushoito 
parantaa tai lieventää unettomuut-
ta (48–52). Hormonihoito helpottaa 
unettomuuden eri osa-alueita (49): 
nukahtaminen helpottuu ja uni on 
rauhallisempaa, heräämiset vähene-
vät ja unen laatu kokonaisuudessaan 
paranee. Myös aamu- ja päiväväsymys 
vähenevät. Myönteinen vaikutus tulee 
esiin erityisesti niillä naisilla, joilla hoi-
to helpottaa myös muita vaihdevuosi-
oireita, varsinkin kuumia aaltoja ja hi-
kioireita (49).

Osa vaihdevuosi-ikäisistä naisista 
ilmoittaa kuitenkin unettomuuden 
yksinomaisena vaihdevuosioireena 
ilman muita oireita. Myös näitä naisia 
hoidettaessa hormonihoito saattaa olla 
tuloksekasta (49). Tällöin vaikutusme-
kanismina on joko hormonien myön-
teinen suora vaikutus unta sääteleviin 
tekijöihin (8) tai yöllisten tunnistamat-
ta jäävien vasomotoristen oireiden hel-
pottuminen (53). Vaihdevuosi-ikäisen 
naisen unettomuuden hoidossa hor-
monikorvaushoito onkin ensisijainen 
hoitomuoto, jos hoidolle ei ole vasta-ai-
heita (sairastettu rinta- tai kohtusyöpä, 
laskimotromboosi, sydäntauti, aivove-
risuonitauti, vaikea maksan vajaatoi-
minta, selvittämätön kohtuverenvuo-
to). Hormonikorvaushoitoa ei tulisi 
kuitenkaan aloittaa yli 60-vuotiaalle, 
koska se saattaa aiheuttaa muun mu-
assa kardiovaskulaarikomplikaatioita 
(51). Jos unihäiriöt eivät ole helpotta-
neet kolmen kuukauden hoitokokeilun 
aikana, ovat jatkotutkimukset muiden 
etiologisten tekijöiden selvittämiseksi 
aiheellisia.

Naisten uniapneaa hoidetaan sa-
moin kuin miehilläkin. Naisilla uniap-
nea esiintyy enemmän osittaisena 
ahtaumana, jolloin apnea-hypopne-
aindeksi (AHI) jää pieneksi. Tiedeyh-
teisössä onkin alettu pohtia, pitäisikö 
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diagnoosin ja hoidon kriteerien olla 
naisilla erilaiset kuin miehillä. Mikäli 
naisen uniapneaan sopiville oireille 
ei löydy muuta selitystä, on uniapne-
an hoitokokeilu katsottu perustelluksi 
AHI:sta riippumatta (26,54). Tutki-
mustietoa uudella osittaista ylähengi-
tystieahtaumaa paremmin huomioon 
ottavalla algoritmilla varustetun, eri-
tyisesti naisille suunnatun CPAP-lait-
teen mahdollisesta hyödystä hoitoon 
sitoutumiseen, oireiden lievittymiseen 
tai rinnakkaissairauksiin ei vielä ole. 
Vaihdevuosien hormonikorvaushoitoa 
on tutkittu pienillä potilasaineistoilla 
ristiriitaisin tuloksin (55–58) , eikä 
uniapneaa yksinään voida pitää hor-
monikorvaushoidon aiheena.

Vaikean unettomuuden hoitona tar-
vitaan ajoittain myös unilääkkeitä. Nii-
den käytön tulisi kuitenkin olla lyhyt-
aikaista (59). Melatoniinitutkimuksia 
vaihdevuosi-ikäisillä naisilla on tehty 
vähän (60), eikä melatoniinin hyödys-
tä ole selvää näyttöä (59). Väsyttävien 
antihistamiinien käyttöä unilääkkeenä 
rajoittaa niiden aiheuttama päiväväsy-
mys (61). Lääkkeettömät hoidot, ku-
ten rentoutusterapiat ja kognitiivinen 
uniterapia, ovat osoittautuneet sekä 
tehokkaiksi että turvallisiksi (62,63). 
Suomessa on kuitenkin vähän koulu-
tettuja uniterapeutteja, mikä rajoittaa 
tämän tehokkaan terapiamuodon käyt-
töä. Työstressi ja työuupumus lisäävät 
uniongelmia (39), joten niiden ehkäise-
miseksi lepopäivien riittävä määrä on 
tärkeää.

Lopuksi
Vaihdevuosien aikana ilmenevien uni-
häiriöiden taustalla ovat usein muut 
vaihdevuosioireet, erityisesti yölliset 
kuumat aallot ja hikoilukohtaukset. 
Hormonikorvaushoito helpottaa näitä 
oireita ja siten myös unihäiriöitä, minkä 
takia hormonikorvaushoitoa voidaan 
pitää ensisijaisena vaihdevuosi-ikäisen 
naisen unilääkkeenä. Myös mielialaoi-
reet, unenaikaiset hengityshäiriöt ja 
liikehäiriöt, kiputilat, pitkäaikaissai-
raudet ja työstressi voivat aiheuttaa 
unihäiriöitä. Hyvä perustietojen ja 
oirekirjon kartoittaminen onkin olen-

naista, jotta unihäiriön taustatekijät 
selkeytyvät ja hoito voidaan suunnata 
oikein. 
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