
Parasomniat 

 Unen erityishäiriöitä, joissa univaiheiden tai unen rakenne häiriytyy ja valvetoimintoja 

sekoittuu uneen 

 Sensorisia, motorisia ja/tai autonomisen hermoston toiminnan muutoksia 

 Osa liittyy vahvasti tiettyyn univaiheeseen tai univalvesiirtymään 

 Ilmenevät usein sekamuotoina tai yhdistelminä 

 Unta joko syventävät tai fragmentoivat tekijät myötävaikuttavat/pahentavat 

 Joskus traumaattisen kokemuksen aiheuttamia 

 Lapsilla yleisiä ja yleensä normaali ilmiö 

 Usein hyvänlaatuisia eivätkä vaadi erityistä hoitoa, pahentavien tekijöiden korjaus 

oleellista 

Diagnoosi 

 Yleensä voidaan diagnosoida ilman lisätutkimuksia anamneesin perusteella, 

silminnäkijäkuvaus tärkeä 

 Lisätutkimusten aiheita: 

o kohtaukset väkivaltaisia, aiheuttavat vammautumisen tai merkittävä haittaa 

ympäristölle 

o usein toistuvina aiheuttavat päiväaikaista väsymystä 

o kliinisesti epätyypillisiä tai aiheuttavat epäilyn epileptisestä mekanismista 

Tutkimukset (tarpeen mukaan) 

 Unipäiväkirja 

 (Perusterveydenhuollossa) yöpolygrafia, uniapnean ja RLS/periodisen liikehäiriön 

poissulku 

 Unipolygrafia (ESH), erotusdg unenaikaisista epileptisistä kohtauksista 

Erotusdiagnoosi 

 Epilepsia, psykiatriset syyt (ahdistuneisuus, dissosiatiiviset ja konversiotilat), 

degeneratiiviset aivosairaudet 

 



Non-REM -parasomniat 

 Havahtumishäiriöitä 

 Unijakson 1. kolmanneksen aikana, alkavat syväunesta (hidasaalto N3 NREM uni) 

 Usein suvuttaisia 

 Yhteistä:  

o toistuvat epätäydelliset heräämiset 

o puuttuva tai poikkeava reagointi ärsykkeisiin, esim. puhutteluun 

o epätäydellinen tai puuttuva muistijälki tapahtumasta 

o ei unennäköä 

Sekavuushavahtuminen (confusional arousals) (ICD-10: G47.8) 

 Sekavuus tai epäasiallinen käyttäytyminen yöllisen havahtumisen yhteydessä 

 Ei pelkoa, ei kauhua, ei liikkeellelähtöä 

 Tyypillinen kesto muutama minuutti, yleensä nukahtaa uudelleen 

Unissakävely (ICD-10: F51.3) 

 Poistu vuoteesta, vaihtelee ylösnoususta pitkiin kävelymatkoihin, jopa autolla-

ajoyrityksiä 

 Liikkuminen usein kömpelöä, touhuilu ja puhe epäadekvaattia 

 Ei yleensä ole tietoinen ympäristöstään, ei muistikuvia 

 Herättely-yritys voi provosoida tilannetta 

 Kesto km. 15min, jopa yli 30 min 

 Väsyttävät, sedatoivat lääkkeet voivat altistaa (benstodp.reseptoriagonistit, erit. 

tsolpideemi) erityisesti yhdistettynä stressiin tai muuhun unta pirstovaan 

tekijään/unihäiriöön (esim. RLS, uniapnea) 

Unikauhukohtaus (ICD-10: F51.4) 

 Voimakas aktivaatio: alkuun usein huuto, voimakas kauhun tunne, autonomisen 

hermoston aktivaatio 

 Voi rynnätä pois vuoteesta, mahd. vaaratilanteita 

 Kesto 0,5-5min, nukahtaa uudelleen, sedatoivat lääkkeet voivat pidentää kestoa 



Unissakävelyn ja sekavuushavahtumisen välimuotoja 

 Yöllinen seksihäiriö (harvinainen) 

o seksuaalista toimintaa, esim. ääntelyä masturbaatiota, yhdyntä 

o tietoisuuden aste ja muistikuvat vaihtelevat täydellisestä amnesiasta 

osittaisiin muistikuviin 

 Yöllinen syömishäiriö 

o hallitsematon ahminta, ruoan laadulla tai syömäkelpoisuudella ei 

merkitystä 

o usein unissakävelytaustaa, vahva yhteys RLS, RLS hoito tärkeää 

o pahenee usein sedatoivien lääkkeiden vaikutuksesta, erit. 

bentsodp.res.agonistit (tsolpideemi)  

Hoito 

 Usein lieviä, lääkehoito harvoin tarpeen 

 Unihygienia ja unenhuoltotoimet 

o univaje, vuorotyö, kahvi yms. piristeet 

 Tapaturmariskin minimoiminen 

 Stressin ja ahdistuksen hoito 

 Myötävaikuttavan unihäiriön hoito (uniapneaan CPAP, RLS dopaminiagonisti) 

 Oireita vaikeuttavan lääkehoidon lopettaminen (sedatiivit) 

 Lääkehoidon tehosta ei ole näyttöä, tulokset ristiriitaisia 

o syvää unta ja REM-unta vähentäviä lääkkeitä 

o klonatsepaami 0.5-1.0mg 

o SSRI-lääkkeet (paroksetiini) 

REM-parasomniat 

Behavioraalinen unioireyhtymä (REM-unen käyttäytymishäiriö, RBD) (ICD-10: G47.8) 

 Alkaa yleensä 50 – 60 v, 80 – 90 % miehiä 

 REM-unen aikana lihastonus säilyy, eläytyy vahvasti uneen joka usein 

väkivaltainen 

o unissapuhumista, liikehdintää, huitomista, potkimista, sängystä ylösnousua 



o saattaa vahingoittaa itseään tai kanssanukkujaa 

o ei stereotyyppistä 

Etiologia 

 Aivorungon alueen vaurio, narkolepsia  

o usein taustalla jokin neurodegeneratiivinen sairaus, erityisesti synukleopatiat 

(parkinsonin tauti, monisysteemiatrofia, lewynkappaletauti), taupatioissa 

selvästi harvinaisempaa 

 parkinson-potilaista 27 – 50 %:lla RBD edeltää PD toteamista n 3-11 

vuodella  

 lisäoireina/löydöksinä olevat visuokonstruktiiviset vaikeudet, autonomisen 

hermoston häiriöt, ummetus, hajuaistin menetys, EEG:n hidastuminen 

lisäävät PD sairastumisen todennäköisyyttä 

o CNS tulehdukset, verenkiertohäiriöt, vammat, kasvaimet saattavat altistaa 

 Lääkkeen haittavaikutus, usein nuoremmilla 

o SSRI (mirtatsapiini), trisykliset antidepressantit, MAO-A estäjät, bisoprololi, 

atenololi 

 Alkoholin vieroitusoireet 

Diagnoosikriteerit (ICSD-3) 

A. Toistuvat uneen liittyvät ääntelyt ja/tai motoriset monimutkaiset liikkeet 

B. Liikkeet/ääntely esiintyvät unipolygrafiassa REM-unen aikana, tai anamneesin 

perusteella niiden otaksutaan tulevan REM-unen aikana 

C. Unipolygrafiassa tulee esiin REM-unta ilman atoniaa 

D. Häiriö ei paremmin selity muulla unihäiriöllä, mielialatekijällä, lääkityksellä tai 

nautintoaineen käytöllä 

Diagnoosi/tutkimukset 

 Anamneesi (liitännäissairauden oireet, PD ennakoivat oireet) 

 Unipolygrafia – REM-uni ilman lihasatoniaa 

o ei tarvita, jos neurodegeneratiivinen sairaus (esim. PD; MSA) jo tiedossa 

 Tarvittaessa pään MRI erotusdiagnostiikassa 

 



Erotusdiagnostiikka 

 Obsruktiivinen uniapnea, PLM, yöllinen epilepsia, unissakävely, 

unikauhukohtaus 

Hoito 

 Pahentavien lääkitysten lopettaminen/vaihto (masennuslääkkeeksi esim. 

bubropioni, agomelatiini) 

 Muiden unihäiriöiden hoito, esim uniapnea, univalverytmin säännöllisyys 

 Nukkumisympäristön turvallisuus 

 Klonatsepaami (Rivatril) 0.5 – 1mg x1 

o haittoina sedaatio, toleranssin kehittyminen, kumuloituminen, päiväaikainen 

väsymys ja kävelyn vaikeutuminen, iäkkäät erityisesti riskissä 

 Melatoniini 

 lyhytvaikutteinen 3-15 mg iltaisin, pitkävaikutteinen 2mg (teho?) 

 Esim. karbamatsepiini, levodopa, pramipeksoli, ketiapiini, donepetsiili saattavat 

auttaa 

Unihalvaus 

 Nukahtamiseen tai heräämiseen liittyvää, REM-unenaikainen lihatonuksen 

menetys säilyy REM-unesta havahtumisen jälkeen, kykenemättömyys 

tahdonalaisiin liikeisiin 

 Unennäkö ja todellisuus voivat sekoittua, hallusinaatiota, usein ahdistavaa, 

kauhun tunne 

 Kesto usein muutamia minuutteja, laukeaa itsestään tai herkästi ulkoisen 

ärsykkeen avulla 

 Liittyy narkolepsiaan, yleinen myös terveillä, erityisesti nuorilla, altistavana 

univaje, epäsäännöllinen univalverytmi, stressi  

Hoito 

 Altistavien tekijöiden hoito, tarv. SSRI-lääkkeet (REM-unta vähentävät) 

 Ei yleensä esiinny huutoa tai liikkeelle lähtemistä, herättyään tajunta tavallinen 



 Lisääntyvät tiettyjen lääkkeiden vaikutuksesta (levodopa, osa beetasalpaajista, 

psyyken- ja unilääkkeistä) 

 Keskustelu, rentoutustekniikat, psykoterapia 

 Pratsosiini 1-16mg/vrk, tratsodoni, risperidoni (2-3mg/vrk) 

 Uhkaavan tapahtuman uudelleenkokeminen 

 Usein piirteitä unikauhukohtauksesta 
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