
Keskushermostoperäiset hypersomniat 

Narkolepsiat (ICD-10: G47.4) 

Narkolepsia tyyppi 1  

 Harvinainen, esiintyvyys 20–50/100000, n. (50–) 85 % narkolepsioista 

 Etiologia todennäköisesti autoimmuunitaustainen, vahva geneettinen komponentti, 

98 % HLA-DQB1*0602 haplotyyppi (yleinen normaaliväestössäkin, Suomessa n. 20 

%:lla), autoimmuunireaktio ympäristötekijöiden käynnistämänä? 

 Voi puhjeta missä iässä tahansa, yleisimmin 10–20-v., keskimäärin 15-vuotiaana, 

mutta yhden tutkimuksen mukaan toinen huippu voisi olla 35-vuotiaana 

 Aivojen hypokretiinijärjestelmän (oreksiini) häiriö (vireystilan ja REM-unen säätely), 

hypotalamuksen glioosi 

Oireet 

 Unen ja valveen rajapinta epävakaa 

 Poikkeava päiväväsymys, vireystilan poikkeava vaihtelu 

 Nukahtelu toistuvasti (1-8x/vrk), myös tahattomasti, poikkeavissa tilanteissa 

(esim. ruokaillessa), unen näköä, lyhytkin uni virkistää 

 Yöuni katkonaista 

 Hallusinaatiot nukahtamisen tai heräämisen yhteydessä (30–60 %), 

unihalvaukset (25–50 %) (myös terveillä erit. heräämisen yhteydessä) 

 Katapleksia: lihastonuksen menetys  

o vaikeusaste ja laajuus vaihtelevat, esim. koko kehon lyyhistyminen tai 

vain kasvojen veltostuminen 

o yleensä tunnetila laukaisee 

o tajunta, hengitys, silmien liikkeet säilyvät, refleksit poissa; kesto sek-min;  

o voi alkaa vasta vuosia ensioireiden jälkeen (ei vaadita dg) 

 Monilla lisäksi automaattista käyttäytymistä, PLMS, uniapnea, painonnousua, 

ahdistavia painajaisia, kognitiiviset häiriöt, masennus ja ahdistushäiriöt yleisiä 

 Myös päiväaikaisia harha-aistimuksia voi esiintyä 

Diagnostiset kriteerit (ICSD-3, liitteenä) 



 

sekä A että B täytyttävä 

A. Päivittäinen vastustamaton nukahtamistarve tai päivittäisiä nukahtamisia 

vähintään 3kk ajan 

B. Joko yksi tai molemmat seuraavista: 

o katapleksia JA univiivetestissä eli MSLT:ssa nukahtamisen keskiviive 

<=8min ja vähintään 2 SOREMP (=sleep-onset REM period, <= 15min:ssa 

nukahtamisesta REM unta) 

 Edeltävänä yönä tehdyn PSG:n SOREMP voi korvata MSLT:n yhden 

SOREMP:n 

o likvorin oreksiini <= 110 pg/ml tai < 1/3 viitearvoista (alle 130) 

Tutkimukset 

 Neurofysiologiset: nukahtamisviivetesti (MSLT, edeltävänä yönä PSG). 

Tutkimuksia edeltävästi 1-2 viikon unipäiväkirja ja lisäksi suositellaan 1-2 viikon 

aktigrafiatutkimusta. 

o Ennen tutkimuksia huomioitava keskushermostoon vaikuttavien 

lääkkeiden vähentäminen ja REM-uneen vaikuttavien lääkkeiden 

lopettaminen, mikäli mahdollista 

 Likvorin oreksiini (eli hypokretiini) (Li-Oreksiini A, Li-OreksA, 4943), pienentynyt 

tai mittaamattomissa (viitearvo >200 pg/ml) 

 HLA-DQB1*06:02 haplotyyppi 

o Voidaan määrittää, jos harkitaan jätetäänkö likvor tekemättä. Jos HLA-

DQB1*06:02 on negatiivinen, likvorin oreksiini on erittäin todennäköisesti 

normaali 

o Ei muutoin käytännössä hyödytä diagnostiikassa (ei ole myöskään 

erityisen edullinen tutkimus) 

 Aivojen MRI poissulkemaan sekundaariset syyt 

Poissuljettava 



 Päiväväsymyksen taustalta uni-valverytmin häiriöt, unenaikaiset 

hengityshäiriöt ja riittämätön yöuni unipäiväkirjan ja/tai aktigrafian avulla 

jo ennen jatkotutkimuksia 

 Psykiatriset syyt (psykofysiologinen hypersomnia) 

 Laboratoriokokein sisätautiset syyt, huumetesti 

Hoito 

 Lääkkeetön hoito tärkeää: 

o säännöllinen univalverytmi, 10–20 min lyhyet päiväunet 1-2 kertaa 

päivässä, toiminnan ajoittaminen vireystilan mukaiseksi, fyysinen 

aktiivisuus, tapaturma-alttiiden tilanteiden välttäminen, ruokavalio (ajoitus; 

ei runsaasti kofeiinia ja hiilihydraatteja), painonhallinta, 

o supportiivinen psykoterapia (painajaisten hoito, psyykkisten oireiden 

hoito) 

o ammatillinen neuvonta 

Lääkehoito - Väsymys ja nukahtelutaipumus: 

1. Modafiniili (Modafinil Orion 100mg) 

 ensisijaislääke väsymykseen ja nukahteluun, parantaa hieman unen laatua; 

ei tehoa katapleksiaan 

 100–400mg vrk jaettuna 2–3 annokseen (aamu + alkuiltapv); annosta voi 

vaihdella päivästä toiseen tarpeen mukaan 

 vähäiset haittavaikutukset, alkuun päänsärky, ahdistuneisuus, 

nukahtamisvaikeus (ei ilta-annostusta) 

 EKG ennen aloitusta, maksa-arvojen, sykkeen ja RR seuranta, ihottumariski 

 rajoitettu erityiskorvattavuus, B-lausunto 

 

2. Metyylifenidaatti (Concerta, Equasym retard, Medikinet ja Medikinet CR) 

 amfetamiinijohdannainen, riippuvuusriski, ei satunnaistettuja 

vertailututkimuksia tehosta; ei ensisijaisena narkolepsiassa 

 pitkävaikutteinen ensisij., 10–60mg x1 

 tarv. lisäksi lyhytvaikutteinen esim. lounaan jälkeen, 5–30mg x1–2 

 haittoja: päänsärky, kardiovaskulaarihaitat, ahdistuneisuus 



 EKG ennen aloitusta, seurataan maksa-arvot, RR, pulssi.  

 peruskorvattava 

3. Natriumoksibaatti (Xyrem)  

 auttaa päiväväsymykseen katapleksian lisäksi, varsinkin yhdistettynä 

modafiniiliin 

4. Bupropioni 

 mahdollisesti apua päiväväsymykseen ja katapleksiaan 

5. Pitolisantti (Wakix 4,5 ja 18 mg tabl) 

 uusi lääke, tulossa 

 aloitusannos 9mg/vrk, 1 vko välein annoksen kaksinkertaistaminen 

tarvittaessa ad 36mg/vrk 

 haitat: unettomuus, päänsärky, pahoinvointi, ärtyneisyys, ahdistus, vapina; 

seurattava 

 auttaa myös katapleksiaan 

6. Atomoksetiini 

 saattaa auttaa päiväaikaiseen väsymykseen ja katapleksiaan 

Lääkehoito – Katapleksia: 

7. SSRI-lääkkeet ja SNRI-lääkkeet 

 venlafaksiini (37,5–300mg/vrk), pienikin annos voi tehota, rebound-

katapleksian riski lopetettaessa 

 fluoksetiini (20–60mg/vrk), fluvoksamiini (25–200mg/vrk), sitalopraami (20–

40m /vrk), essitalopraami (10–20mg/vrk), yleensä suurehkoja annoksia 

8. Natriumoksibaatti (Xyrem 500mg/ml oraaliliuos, huumeresepti) 

 katapleksiaan (vähentää myös väsymystä ja yöheräilyä) 

 auttaa myös painajaisiin, katkonaiseen yöuneen 

 aloitusannos 4,5g/yö kahtena annoksena, puolet nukkumaan mennessä, 

puolet 2,5–4h kuluttua  

 vasteen mukaan nosto 1,5g:lla 2–4 vko välein ad 9g/yö, maksimiteho 

ilmaantuu 2kk:ssa 

 vähäiset haitat, alussa unihäiriöt, huimaus, pahoinvointi, päänsärky, joskus 

parasomniat 

 lamaa keskushermostoa ja hengitystä 



 ei jos vaikea keuhkosairaus tai uniapnea 

 ei alkoholia (jos ottaa alkoholia ei ota Xyremia 2 yönä) tai unilääkkeitä 

 vasta-aiheita alkoholismi, lääkeaineriippuvuus, vaikea depressio tai 

itsemurhariski 

 U-huumeseula ennen lääkkeen aloitusta 

 hoitajaohjauskäynti unihäiriöpkl:lla ennen reseptin kirjoitusta (lääkkeen 

laimennuksen harjoittelu, potilasohjaus DVD) 

 rajoitettu erityiskorvattavuus, B-lausunto 

9. Pitolisantti (Wakix 4,5 ja 18mg tabl) 

 uusi lääke, tulossa? 

 aloitusannos 9mg/vrk, 1 vko välein annoksen kaksinkertaistaminen 

tarvittaessa ad 36mg/vrk 

 haitat: unettomuus, päänsärky, pahoinvointi, ärtyneisyys, ahdistus, vapina; 

seurattava 

10.  Atomoksetiini 

 saattaa auttaa katapleksiassa 

Seuranta 

 Seurantakäynnit neurologian poliklinikalla uni- ja vireystilahäiriöistä vastaavan 

neurologin vastaanotolla vähintään vuosittain  

o lääkehoidon vaste 

o painon nousu (uniapnean mahdollisuus) 

o vaskulaaristen riskitekijöiden seuraaminen (rasvat, RR, gluk) 

o mieliala (tarv psykiatrin konsultaatio) 

o jatkossa mahdollisesti valtakunnalliset kyselymittarit 

o työ- ja toimintakyvyn seuranta 

o neuropsykologisen oireiston seuranta ja tarvittaessa tutkimus ja jatkoon 

kuntoutus 

 Alkuvaiheessa ohjaus sopeutumisvalmennuskurssille (B-lausunto KELAan, 

Suomen narkolepsiayhdistys järjestää) 

Ajokyky 

 R2 evätään, poliisille ilmoitus 



 R1 ajokykyä arvioitava säännöllisesti, tarv. hereilläpysymistesti (MWT) 

lääkityksen aikana. Ilmoitusvelvollisuus täyttyy, jos on vaikea päiväaikainen 

nukahtamistaipumus, joka ei reagoi hoitoon ja on pysyväisluonteinen 

Toimintakyky 

 Työkykyarvio: yhteistyössä työterveyslääkärin kanssa, tarv. 

Kuntoutustutkimuspkl kuntoutussuunnittelija apuna, ammatillinen 

kuntoutussuunnitelma 

 Hublin, Kirjavainen, Partinen ym. Narkolepsiapotilaan toimintakyvyn ja haitta-

asteen arviointi, Duodecim 2011;127:1779–86 

Narkolepsia tyyppi 2 

 Ei oreksiinipuutosta (likvorin oreksiini saattaa olla 150–200 pg/ml) 

 Ei katapleksiaa 

 Muutoin kuten Narkolepsia tyyppi 1 

 Harvinaisempi, n 10 % narkolepsiapotilaista 

Diagnostiset kriteerit (ICSD-3) 

Kriteerien A-E tulee täyttyä 

A. Päivittäinen vastustamaton nukahtamistarve tai päivittäisiä nukahtamisia 

vähintään 3kk ajan 

B. Univiivetestissä eli MSLT:ssa nukahtamisen keskiviive <=8min ja vähintään 2 

SOREMP (=sleep-onset REM period, <= 15min:ssa nukahtamisesta REM unta) 

o Edeltävänä yönä tehdyn PSG:n SOREMP voi korvata MSLT:n yhden 

SOREMP:n 

C. Ei katapleksiaa 

D. Joko Li-oreksiinia (hypokretiinia) ei ole mitattu tai se on >110pg/ml tai yli 1/3 

viitearvoista 

E. hypersomnolenssi ja MSLT löydös eivät paremmin selity muulla tekijällä (esim. 

riittämätön uni, uniapnea, viivästynyt univaihe, lääkityksen tai päihteiden 

vaikutus tai vieroitusoireet) 

Tutkimukset 



 neurofysiologiset: nukahtamisviivetesti (MSLT, edeltävänä yönä PSG). 

Tutkimuksia edeltävästi 1-2 viikon unipäiväkirja ja lisäksi suositellaan 1-2 viikon 

aktigrafiatutkimusta. 

o ennen tutkimuksia huomioitava keskushermostoon vaikuttavien 

lääkkeiden vähentäminen ja REM-uneen vaikuttavien lääkkeiden 

lopettaminen, mikäli mahdollista 

 aivojen MRI poissulkemaan sekundaariset syyt 

Poissuljettava 

 Päiväväsymyksen taustalta uni-valverytmin häiriöt, unenaikaiset hengityshäiriöt 

ja riittämätön yöuni unipäiväkirjan ja/tai aktigrafian avulla jo ennen 

jatkotutkimuksia 

 Psykiatriset syyt (psykofysiologinen hypersomnia) 

 Laboratoriokokein sisätautiset syyt, huumetesti 

 Yllä olevien syiden poissulkeminen erityisen tärkeää 

Hoito ja seuranta 

 Kuten Narkolepsia tyyppi 1, mutta ei natriumoksibaattia (tai muita katapleksian 

lääkkeitä) 

Ajokyky 

 R2 evätään, poliisille ilmoitus 

 R1 ajokykyä arvioitava säännöllisesti, tarv. hereilläpysymistesti (MWT) 

lääkityksen aikana. Ilmoitusvelvollisuus täyttyy, jos on vaikea päiväaikainen 

nukahtamistaipumus, joka ei reagoi hoitoon ja on pysyväisluonteinen 

Toimintakyky 

 Työkykyarvio: yhteistyössä työterveyslääkärin kanssa, tarv. 

Kuntoutustutkimuspkl kuntoutussuunnittelija apuna, ammatillinen 

kuntoutussuunnitelma 

 Hublin, Kirjavainen, Partinen ym. Narkolepsiapotilaan toimintakyvyn ja haitta-

asteen arviointi, Duodecim 2011;127:1779–86 



Symptomaattinen narkolepsia 

 Hyvin harvinainen 

 Muuhun keskushermostosairauteen liittyvä, hypotalamusta vaurioittava prosessi 

o MS-tauti, neuromyelitis optica 

o NMDA-enkefaliitti (narkolepsia + psykoottiset oireet), muu 

aivorunkoenkefaliitti (anti-Ma2) 

o hypothalamuksen tuumori 

o aivovamma; vaskulaaritapahtumat 

o Nieman-Pickk tyyppi C 

o Prader-Willi sdr 

o Dystrofia myotonica 

o Wernicken enkefalopatia 

Hoito 

 Kuten narkolepsia T1; Modafiniili ensisijainen, ei katapleksian lääkkeitä  

 Ajokykyarvio: kuten narkolepsia tyyppi 1 

Idiopaattinen hypersomnia (ICD-10: G47.1) 

 Poissulkudiagnoosi kun muut uneliaisuuden syyt suljettu pois, muut tutkimukset 

kuin univiivetutkimus ovat normaaleja 

 Erotusdg narkolepsia tyypin 2 suhteen saattaa olla haastavaa, mutta 

klassisessa idiopaattisessa hypersomniassa unen tehokkuus on korkea, kun 

narkolepsia tyyppi 2 yöuni on katkonainen 

 Yleisyys tuntematon, etiologia tuntematon; yleensä alkaa nuoruudessa 

 Voi olla hyvin invalidisoiva 

Oireet 

 Yöuni yhtenäinen, yleensä selvästi normaalia pidempi (> 10h, yleensä 12-14 

h) 

 Heräämisen jälkeen tokkuraisuutta, jopa sekavuutta, ”unihumala” 

 Jatkuva haittaava väsymys hereillä ollessa 



 Ei niin pakottavaa päiväaikaista nukahtamistarvetta kuin narkolepsiassa, 

unijaksot pidempiä (>1h), uni ei virkistä kuten narkolepsiassa, herääminen 

päiväunilta vaikeaa 

Diagnostiset kriteerit (ICSD-3) 

A. Oireena poikkeava päiväväsymys tai nukahtelutarve vähintään 3 kk ajan 

B. Ei katapleksiaa 

C. Nukahtamisviivetestissä (MSLT) <2 SOREMP tai ei yhtään SOREMP jos 

edeltävässä PSG:ssä REM-unta =<15min:ssa nukahtamisesta 

D. Vähintään toinen seuraavista: 

o MSLT:ssä nukahtamisen keskiviive =< 8min 

o vuorokauden kokonaisuniaika >660min (tyypillisesti 12-14h) vähintään 

1 viikon aktigrafiaseurannan jälkeen (keskiarvona 1 vk:n 

rajoittamattoman unimäärän aikana) 

E. Riittämätön unimäärä ja univalverytminhäiriö on suljettu pois (väsymys ei 

kohene uniaikaa pidentämällä, vahvistus vähintään 1 vko aktigrafialla) 

F. Liikaunisuus ja MSLT löydökset eivät paremmin selity jollain muulla 

unihäiriöllä, muulla lääketieteellisellä tai psykiatrisella syyllä tai lääkkeiden tai 

päihteiden käytöllä 

Poissuljettava 

 päiväväsymyksen taustalta uni-valverytmin häiriöt, unenaikaiset 

hengityshäiriöt ja riittämätön yöuni unipäiväkirjan ja/tai aktigrafian avulla jo 

ennen jatkotutkimuksia 

 psykiatriset syyt (psykofysiologinen hypersomnia) 

 laboratoriokokein sisätautiset syyt, huumetesti 

 yllä olevien syiden poissulkeminen erityisen tärkeää 

Hoito 

 Kuten liikaunisuuden hoito narkolepsiassa, ei katapleksian lääkkeitä 

 Modafiniili ensisijainen 

 



Periodinen hypersomnia l. Kleine-Levinin syndrooma (ICD-10: 

G47.8) 

 Hyvin harvinainen, n. 200 raportoitua tapausta 

 Yleisin teini-ikäisillä pojilla (n. 2/3) 

 Etiologia epäselvä; edeltävästi raportoitu mm. lievä infektio, pään trauma, stressi, 

yhteys epäselvä 

 Episodinen liikaunisuus (kesto km 12 pv, km 3,5 kk välein) 

 Episodien aikana saattaa esiintyä hyperseksuaalisuutta, kompulsiivista syömistä, 

ärtyisyyttä, kognitiivisia muutoksia (derealisaatio, sekavuutta, keskittymisvaikeutta) 

 Diagnoosi kliininen, MRI, EEG normaalit, ei spesifiä muutosta PSG:ssä 

 Erotusdiagnoosi: muut unihäiriöt esim. narkolepsia, non-konvulsiivinen status 

epilepticus, enkefaliitti, psykoottiset häiriöt, hypotalamuksen tuumori, familiaalinen 

hemipleeginen migreeni 

 Lievittyy usein spontaanisti, kesto keskimäärin 8v 

Hoito 

 Ei randomisoituja tutkimuksia sairauden harvinaisuuden vuoksi 

 Litium, natriumvalproaatti, metyylifenidaatti 

Hypersomnioiden seuranta 

 Seurantakäynnit neurologian unihäiriöistä vastaavan neurologin vastaanotolla 

vähintään vuosittain 

o lääkevaste 

o mieliala (tarvittaessa psykiatrin konsultaatio) 

o jatkossa mahdollisesti valtakunnalliset kyselymittarit 

o työ- ja toimintakyvyn seuranta 

Ajokyky 

 R2 evätään, poliisille ilmoitus 



 R1 ajokykyä arvioitava säännöllisesti, tarv. hereilläpysymistesti (MWT) 

lääkityksen aikana. Ilmoitusvelvollisuus täyttyy, jos on vaikea päiväaikainen 

nukahtamistaipumus, joka ei reagoi hoitoon ja on pysyväisluonteinen 

Toimintakyky 

 Työkykyarvio: yhteistyössä työterveyslääkärin kanssa, tarv. 

Kuntoutustutkimuspkl:n kuntoutussuunnittelija apuna, ammatillinen 

kuntoutussuunnitelma 
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