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Lasten obstruktiivinen uniapnea
•		Obstruktiivinen	uniapnea	aiheuttaa	lapsille	sekä	uneen	liittyviä	että	päiväaikaisia	oireita.	Kuorsaus	on	yksi	

helpoimmin	havaittavista	oireista,	mutta	sen	puuttuminen	ei	sulje	pois	uniapnean	mahdollisuutta.
•		Lapsuusiässä	obstruktiivinen	uniapnea	lisää	kohonneen	verenpaineen	sekä	käyttäytymishäiriöiden	ja	

oppimisvaikeuksien	riskiä.	
•	Ensisijainen	hoitomuoto	on	kitarisan	ja	nielurisojen	poistoleikkaus.
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Kita- ja nielurisojen liikakasvu   
ahtauttaa ylähengitysteitä.
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Obstruktiivisella uniapnealla tarkoitetaan ylä-
hengitysteiden unenaikaista ahtautumista ja sii-
tä johtuvaa hengityksen vaikeutumista (1). 
Obstruktiivista uniapneaa esiintyy 1–5 %:lla 
lapsista (2–4). Esiintyvyyshuippu ajoittuu 2–8 
ikävuoden kohdalle, jolloin ylähengitysteiden 
alueella sijaitsevat risakudokset ovat kookkaim-
millaan (5). Toinen esiintyvyyshuippu ajoittuu 
murrosikään, jolloin unenaikainen obstruktio 
liittyy useimmiten ylipainoon. 

Kansainvälisissä julkaisuissa lasten säännölli-
sen, useita kertoja viikossa esiintyvän kuorsauk-
sen vallitsevuudeksi on raportoitu 8,5–22 % (6–
8). Säännöllinen kuorsaus on siis huomattavas-
ti uniapneaa yleisempää. 

Suomalaista väestöpohjaista tutkimustietoa 
uniapnean ja kuorsauksen yleisyydestä lapsuus-
iässä on vähän. Helsingissä 2000-luvun alussa 
kerätyssä 2 100 lapsen aineistossa säännöllisen 
kuorsauksen esiintyvyys oli 6,3 % (9). 

Etiologia ja riskitekijät

Obstruktiivista uniapneaa aiheuttavat ylähengi-
tysteitä ahtauttavat rakenteelliset tekijät sekä te-
kijät, jotka edistävät ylähengitysteiden painu-
mista kasaan unen aikana. Suurentuneet kita- 
ja nielurisat suhteessa nielun ja kasvojen raken-
teisiin ovat tärkein obstruktiivisen uniapnean 
aiheuttaja lapsilla (10). Kita- ja nielurisojen lii-
kakasvu ahtauttaa ylähengitysteitä, ja tämä joh-
taa unenaikaiseen ilmavirtauksen vaikeutumi-
seen, joka ilmenee kuorsauksena ja hengitys-
katkoksina. 

Oireyhtymän taustalla voi olla myös muita 
etiologisia tekijöitä. Murrosiässä obstruktiivi-

nen uniapnea liittyy ylipainoon useammin kuin 
pikkulapsilla, ja oirekuva vastaa aikuistyyppistä 
uniapneaa (11). Ylipainoisilla liiallinen rasvaku-
dos hengitysteitä ympäröivissä kudoksissa ai-
heuttaa ahtautumista ja lisää ilmavirran vastus-
ta. Ylipainon vuoksi myös rintakehän mekaniik-
ka voi olla poikkeavaa ja hengitystilavuudet nor-
maalia pienemmät, mikä johtaa vajavaisiin hap-
pivarastoihin ja altistaa hapenpuutteelle (10). 

Vaikka ylipaino ja siihen liittyvä metabolinen 
oireyhtymä voivat olla obstruktiivisen uniap nean 
syy, uniapnean laukaisema elimistö tulehdus - 
reaktio normaalipainoisilla lapsilla ja nuorilla voi 
johtaa samanlaiseen sairastavuuteen kuin liha-
vuuteen liittyvissä liitännäistaudeissa (12). Toi-
saalta obstruktiiviseen uniap neaan on klassisesti 
kuvattu liittyvän pienikasvuisuutta, ja siitä kärsi-
villä lapsilla onkin havaittu tavallista pienempiä 
kasvuhormonipitoisuuksia. Kasvuhormonin eri-
tys saavuttaa huippunsa  syvän unen aikana, ja 
unenaikainen hengityshäiriö aiheuttaa tämän 
univaiheen häiriintymisen (13–15). 

Synnynnäiset kasvojen ja ylähengitysteiden 
rakenteelliset muutokset sekä erityisesti oireyh-
tymät, joihin mainittuja muutoksia liittyy, altis-
tavat lapsen obstruktiiviselle uniapnealle (tau-
lukko 1). Tällaisia ovat esimerkiksi Downin ja 
Crouzonin oireyhtymä, Pierre Robinin sekvens-
si ja akondroplasiat. Myös huuli-suulakihalkiot 
ja laryngomalasia liittyvät lasten obstruktiivi-
seen uniapneaan (10). 

Lievemmätkin keskikasvojen rakenteelliset 
muutokset sekä leukojen ja kielen epäedullinen 
sijainti, joita esiintyy myös terveillä lapsilla, voi-
vat aiheuttaa ylähengitystieahtaumaa ja liittyä 
unenaikaisen hengityshäiriön kehittymiseen. 
Beckwith–Wiedemannin oireyhtymässä kookas 
kieli aiheuttaa lisääntyneen alttiuden uniap-
nealle. Lihassairauksista kärsivillä lapsilla puo-
lestaan ylähengitysteiden lihasjänteys on vähen-
tynyt, ja tämä altistaa ilmateiden painumiselle 
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Oireiden esiintymistä pitää arvioida   
lapsen ollessa terve.

kasaan unen aikana. Prader–Willin oireyhty-
mään liittyvä vähentynyt lihasjänteys sekä yli-
paino  aiheuttavat lisääntyneen riskin unenai-
kaiseen ylähengitysteiden ahtautumiseen.

Oireyhtymien lisäksi geneettisillä sekä ympä-
ristötekijöillä on yleisemminkin merkitystä 
uniapnean kehittymisessä. Afroamerikkalaisilla 
lapsilla näyttää olevan suurentunut riski sairas-
tua obstruktiiviseen uniapneaan, ainakin osit-
tain ylähengitysteiden rakenteellisten piirteiden 
vuoksi (2,16). Lasten kuorsaus ja uniapnea ovat 
liittyneet myös vanhempien kuorsaukseen ja 
 lihavuuteen (17), ja tätä yhteyttä selittävät osal-
taan kasvojen, leuan ja ylähengitysteiden periy-
tyvät rakenteelliset ominaisuudet. 

Ennenaikaisesti syntyneillä lapsilla on todettu 
suurentunut riski unenaikaisiin hengityskatkoi-
hin (16,18). Lisäksi allergiset sairaudet sekä 
 altistuminen tupakansavulle näyttävät lisäävän 
lasten kuorsauksen ja uniapnean riskiä (19–21). 
Unenaikaisisten hengityshäiriöiden lisääntynyt 
riski on ollut yhteydessä myös matalaan sosiaa-
liluokkaan (6,22).

Oireet ja liitännäistaudit

Valtaosa obstruktiivista uniapneaa sairastavista 
lapsista kuorsaa, mutta yksittäisen oireen 
 perusteella on vaikeaa arvioida unenaikaisen 
hengityshäiriön vaikeutta. Esimerkiksi ime-
väisikäiset ja lihassairauksia sairastavat lapset 
saattavat kärsiä uniapneasta täysin ilman kuor-
sausta. Arizonassa tehdyssä väestöpohjaisessa 
aineistossa 6–11-vuotiailla lapsilla kuorsausoire 
oli tarkkuudeltaan hyvä (spesifisyys 89,5 %), 
mutta herkkyydeltään huono (sensitiivisyys 
29,5 %) mittari ennustamaan ylähengitysteiden 
ahtautumisesta johtuvia hengityskatkoksia uni-
rekisteröintitutkimuksessa (23). 

Kuorsauksen lisäksi obstruktiivisesta uniap-
neasta kärsivän lapsen unenaikainen hengitys 
voi olla ponnistavaa, ja myös hengityskatkoja 
voidaan havaita. Uni voi olla levotonta, ja heräi-
lyjä voi esiintyä. Lapsi saattaa hikoilla runsaasti 
nukkuessaan. Usein lapsi hengittää suun kaut-
ta ja pää voi olla taakse taivutettu, jotta ilmatiet 
olisivat mahdollisimman auki (5). Unenaikais-
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TAULUKKO 1.

Obstruktiiviseen uniapneaan liittyvät  
häiriöt lapsuusiässä
 

Suomennettu	ja	muokattu	Oxford	University	Pressin	luvalla	artikkelista	Arens	R,	
Marcus	CL.	Pathophysiology	of	upper	airway	obstruction:	a	developmental	
perspective.	Sleep	2004;27:997–1019	(10).	

Kasvojen ja kallon epämuodostumat

Apertin	oireyhtymä
Crouzonin	oireyhtymä
Pfeifferin	oireyhtymä
Treacher	Collinsin	oireyhtymä
Robinin	sekvenssi
Sticklerin	oireyhtymä
Nagerin	oireyhtymä
Hallerman–Streiffin	oireyhtymä
Goldenharin	oireyhtymä
Rubinstein–Taybin	oireyhtymä
Downin	oireyhtymä
Beckwith–Wiedemannin	oireyhtymä
Rustonkasvuhäiriö
Klippel–Feilin	oireyhtymä
Marfanin	oireyhtymä
Nenänieluaukon	stenoosi
Mukopolysakkaridoosit	(Hurler,	Hunter)

Neurologiset häiriöt

CP-oireyhtymä
Syringobulbia
Syringomyelia
Myasthenia	gravis
Möbiuksen	oireyhtymä
Arnold–Chiarin	epämuodostuma
Poliomyeliitti

Muut syyt

Obesiteetti
Prader–Willin	oireyhtymä
Synnynnäinen	hypotyreoosi
Sirppisolusairaus
Laryngomalasia
Subglottinen	stenoosi
Ilmateiden	papillomatoosi
Kasvojen	ja	kaulan	palovammat
Gastroesofageaalinen	refluksi

Postoperatiiviset häiriöt

ten hengityshäiriöiden on raportoitu lisäävän 
myös yökastelua ja havahtumisparasomnioita 
(unissakävelyä, unihumalaa ja kauhukohtauk-
sia) (24,25). 

On muistettava, että oireiden esiintymistä 
 pitää arvioida lapsen ollessa terve eikä hengitys-
tieinfektioiden aikana, jolloin kuorsausta ja 
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muita mainittuja oireita usein esiintyy osana 
 infektion oirekuvaa.

Valveilla päiväväsymys on yleinen oire. Se voi 
ilmetä erityisenä aamuväsymyksenä, jolloin las-
ta on vaikea saada hereille. Toisilla väsymysoireet 
kuitenkin ilmenevät kognitiivisina ja käytös-
oireina, kuten keskittymisvaikeuksina, ylivilk-
kautena ja levottomuutena. Kognitiiviset oireet 
voivat aiheuttaa myös oppimisvaikeuksia (26). 
Myös päänsärky voi olla obstruktiivisen uni-
apnean päiväaikainen oire (27). 

Obstruktiivista uniapneaa sairastavien lasten 
nielu- ja kitarisakudokset ovat suurentuneet, ja 
suuhengitystä nähdään myös valveilla (10,28). 
Kasvojen alueen obstruktiiviselle uniapnealle 
altistavat luuston rakenteelliset muutokset voi-
vat olla osittain myös seurausta unenaikaisesta 
hengityshäiriöstä ja sen aiheuttavasta risaku-
doksen liikakasvusta. Unenaikaisesta hengitys-
häiriöstä kärsivillä lapsilla todettuja kasvojen 
alueen rakenteellisia muutoksia ovat esimerkik-
si keskimääräistä kuperampi kasvojen sivupro-
fiili, kapeampi ylähammaskaari ja lyhyempi ala-
hammaskaari (29–35).

Lapsuusiän obstruktiiviseen uniapneaan liit-
tyy verenpaineen kohoamisen ja ateroskleroot-
tisten muutosten kehittymisen riski (36). Taus-
talla vaikuttavia mekanismeja ei kattavasti tun-
neta, mutta uniapnean tiedetään vaikuttavan 
rasva-aineenvaihduntaan ja aiheuttavan systee-
mistä tulehdustilaa sekä aikuisilla että lapsilla 
(12,37). Yönaikainen veren vähähappisuus ja 
hiilidioksiditason nousu, toistuvat havahtumi-
set unesta ja rintakehän sisäisen paineen muu-
tokset altistavat oksidatiiviselle stressille ja eli-
mistön tulehdustilalle. Myös sympaattinen her-
mosto aktivoituu, ja tämä johtaa sydämen syke-
tason nousuun ja katekoliamiinien vapautumi-
seen, mikä puolestaan saa aikaan ison veren-
kierron ääreisvastuksen lisääntymisen. Vaikea-
asteinen ja hoitamaton tauti voi johtaa jopa sy-
dänperäiseen keuhkojen toiminnanvajaukseen 
(cor pulmonale). 

Diagnoosi 

Lasten obstruktiivisen uniapnean diagnostiset 
kriteerit kansainvälisen unihäiriöluokituksen 
mukaan on esitetty taulukossa (taulukko 2) 
(38), samoin obstruktiivisten löydösten lievem-
mät kategoriat (taulukko 3) (39). On osoitettu, 
että obstruktiivista uniapneaa lievempiin unen-
aikaisiin hengityshäiriöihin, kuten pelkkään 

kuorsaukseen, liittyy lisääntynyt riski kognitii-
visten toimintojen ja käyttäytymisen ongelmiin 
sekä kohonneeseen verenpaineeseen (26,36, 
40,41). Näin ollen lasten unenaikaisen hengi-
tyshäiriön diagnostiikassa tulee kiinnittää huo-
miota myös obstruktiivista uniapneaa lievempi-
en ongelmien havaitsemiseen. 

Diagnoosin kultainen standardi on laaja uni-
polygrafia, jossa voidaan rekisteröidä niin hen-
gitys, kaasujenvaihto kuin univaiheetkin. Yleen-
sä tutkimus sisältää seuraavat kanavat: EEG, 
EOG, EMG (leuanalus, sääret), EKG, happisatu-
raatio, uloshengityksen hiilidioksidiosapaine, 
hengityksen paineprofiili, termistori, rintake-
hän ja pallean liikkeet, kuorsausääni, nukku-
misasento ja videokuva. Tutkimusta tehdään 
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TAULUKKO 3.

Muut obstruktiiviset hengityshäiriöt (32) 
unipolygrafialöydösten mukaan luokiteltuna
 

Peruskuorsaus	(primary	snoring)
	 	kuorsaus	vähintään	kolmena	yönä	viikossa	(habitual	

snoring)	ilman	muita	unipolygrafialöydöksiä

Ylähengitysteiden	lisääntyneeseen	vastukseen	liittyvä	oireisto	
(UARS)
	 	kuorsaus	kuten	edellä,	lisäksi	lisääntynyt	hengitystyö,		

johon	liittyen	lisääntynyt		havahtelu	ilman	obstruktiivisia
	 hengitystapahtumia	tai	häiriintynyttä	kaasujenvaihtoa

TAULUKKO 2.

lasten obstruktiivisen uniapneataudin 
diagnostiset kriteerit (31)
 

A + B
A.	Yksi	tai	useampi	seuraavista	oireista
1.	 Kuorsaus
2.	 	Työläs,	paradoksaalinen	tai	ahtautunut	hengitys	unen	

aikana
3.	 	Väsymys,	ylivilkkaus,	käytösongelmat	tai	oppimisvaikeudet

B.	 	Laajassa	unipolygrafiassa	havaitaan	vähintään	toinen	
seuraavista

1.	 	Yksi	tai	useampi	obstruktiivinen	apnea,	sekamuotoinen	
apnea	tai	hypopnea	tunnissa	unen	aikana

TAI

2.	 	Obstruktiivinen	hypoventilaatio	vähintään	25	%	kokonai	s-
uniajasta	yhdessä	hyperkapnian	kanssa		
(PaCO2	>		50	mmHg	eli	>	6,7	kPa)	yhden	tai	useamman	
seuraavan	oireen	yhteydessä:

a.	 Kuorsaus
b.	Nenän	sisäänhengityspainekäyrän	latistuminen
c.	 Paradoksaalinen	torakoabdominaalinen	lihastoiminta
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Suomessa lähinnä yliopistosairaaloissa ja sen 
tulkinta vaatii erityistä perehtyneisyyttä kliini-
seltä neurofysiologilta. 

Viime aikoina on paikoin myös yhä enem-
män käytetty kotona tehtävää yöpolygrafiaa kou-
luikäisten lasten obstruktiivisen uniapnean 
diagnostiikassa (Kirjavainen T, henkilökohtai-
nen tiedonanto). On selvää, ettei tutkimusten 
saatavuus Suomessa eikä muuallakaan maail-
massa vastaa sitä, mitä kaikkien oireisten lasten 
kattava tutkiminen edellyttäisi. Tutkimukset 
ovat myös varsin kalliita. Tarve yksinkertaiselle 
seulovalle objektiiviselle tutkimusmenetelmälle 
olisi suuri. 

Vastikään julkaistussa suomalaisessa tutki-
muksessa todettiin merkitsevää obstruktiivista 
hengityshäiriötä potevien lasten kuorsausajan 
olevan unipolygrafitutkimuksessa selvästi pi-
dempi kuin sellaisten kuorsaavien lasten, joilla 
oli normaali apnea-hypopneaindeksi. Kuorsaus-
ajan mittaaminen voisikin olla kehittelemisen 
arvoinen menetelmä seulontaan (28).

Käytännön työssä suuri osa diagnooseista ja 
sitä myötä myös hoidon suunnittelusta tehdään 
anamneesin ja kliinisen tutkimuksen löydösten 
perusteella. On kuitenkin osoitettu, että mikään 
yksittäinen oire tai löydös ei ole erityisen hyvä 
mittari lasten obstruktiivisen uniapnean diag-
nosoimiseksi. Erilaisia oireita ja löydöksiä 
 yhdisteleviä strukturoituja kyselyjä onkin ke-
hitetty. 

Tuoreessa katsauksessa verrattiin seitsemää 
kyselyä obstruktiivisen hengityshäiriön diag-
nostiikassa herkkyyden, tarkkuuden, työläyden 
ja nopeuden suhteen (42). Kirjoittajat arvelivat 
näistä neljän olevan käyttökelpoisia diagnostii-
kassa: Pediatric sleep questionnaire (PSQ), 
Sleep clinical record (SCR), I’m sleepy -kysely 
(I’M SLEEPY) ja Sleeping Sleepless Sleepy Dis-
turbed Rest -kysely (SSSDR), josta tosin ei esi-
tetty herkkyys- ja tarkkuuslukuja. Herkkyys ja 
tarkkuus olivat muille seuraavat: PSQ 78 % ja 
72 %, SCR 96 % ja 67 % ja I’M SLEEPY 82 % ja 
50 %. Kyselyistä ei ole toistaiseksi ole saatavilla 
suomenkielisiä käännöksiä. Tarvetta nykykäy-
täntöjä systemaattisempaan diagnostiikkaan 

kuitenkin olisi, ja jonkin kyselyn kansallinen 
käyttöönotto voisi olla askel siihen suuntaan. 

Hoito ja seuranta

Obstruktiivisen uniapnean hoidon on osoitettu 
vaikuttavan positiivisesti lasten elämänlaatuun 
sekä vähentävän kognitiivisia ja käytöshäiriöoi-
reita, väsymystä ja sydän- ja verenkiertoelimis-
tön rasitusta (43–46). Häiriön ensisijainen hoi-
tomuoto on kitarisan ja nielurisojen poistoleik-
kaus eli adenotonsillektomia (47). Leikkaus-
kriteerinä voidaan pitää unipolygrafiatutkimuk-
sessa havaittua apnea-hyponeaindeksin arvoa 
yli 5/tunti, mutta myös muita kriteerejä käyte-
tään, kuten obstruktiivisen apnea-hypopneain-
deksin arvoa vähintään 2 tai obstruktiivinen 
 apneaindeksin arvoa vähintään 1 (48). 

Toisaalta suurelle osalle perusterveistä lapsis-
ta, joilla epäillään unenaikaista hengityshäiriö-
tä, ei tehdä unipolygrafiaa, vaan leikkauspäätös 
perustuu anamneesiin ja kliinisiin löydöksiin, 
jolloin diagnoosi ei ole varma eikä taudin vai-
keusastetta voida määrittää. Tämä on ongelma, 
sillä lievässä obstruktiivisessa uniapneassa 
 apnea-hyponeaindeksin on havaittu normalisoi-
tuvat alle vuoden seurannassa jopa yli puolella 
potilaista ilman leikkaushoitoa (46,49). 

Säännöllisen kuorsauksen hoitoon ei ole kan-
sainvälisiä vakiintuneita hoitolinjoja (50). 
Adenotonsillektomiaa käytetään kuitenkin 
myös tähän tarkoitukseen erityisesti, jos kuor-
saukseen liittyy päiväaikaisia oireita.

Adenotonsillektomiaan liittyy leikkauksenjäl-
keisen verenvuodon noin 4 %:n riski (50,51). 
Sen lisäksi toipuminen leikkauksesta voi olla 
 kivuliasta ja johtaa juomisesta ja syömisestä 
kieltäytymiseen. Kitarisan poistoa ilman nielu-
risaleikkausta (adenoidektomia) ja nielurisojen 
osapoistoa (tonsillotomia, subtotaalinen tonsil-
lektomia, partiaalinen tonsillektomia) käytetään 
vaihtoehtoisina lasten obstruktiivisen uniap-
nean leikkaushoitoina. 

Adenoidektomiaa yksinään on tutkittu uniap-
nean hoitomuotona varsin vähän, mutta se voi 
kuitenkin olla toimiva hoitovaihtoehto pienille, 
etenkin alle yksivuotiaille lapsille (52). Taudin 
uudelleen ilmaantuminen on kuitenkin mah-
dollista, ja on arvioitu, että jopa 29 % lapsista 
tarvitsee tonsillektomian myöhemmässä vai-
heessa jäännöstaudin tai taudin uusimisen hoi-
toon (53). 

Tonsillotomiaa käytetään obstruktiivisen 

32	Markkanen	S,	Niemi	P,	Rautiainen	
M	ym.	Craniofacial	and	occlusal	
development	in	2.5-year-old	
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apnoea	syndrome.	Eur	J	Orthod	
2019;41:316–21.	

33	Pirilä	K,	Tahvanainen	P,	Huggare	J,	
Nieminen	P,	Löppönen	H.	Sleeping	
positions	and	dental	arch	
dimensions	in	children	with	
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apnea	syndrome.	Eur	J	Oral	Sci	
1995;103:285–91.	

34	Pirila-Parkkinen	K,	Pirttiniemi	P,	
Nieminen	P,	Tolonen	U,	Pelttari	U,	
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Eur	J	Orthod	2009;31:160–7.	

35	Pirilä-Parkkinen	K,	Löppönen	H,	
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P.	Cephalometric	evaluation	of	
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sleep-disordered	breathing.		
Eur	J	Orthod	2010;32:662–71.	
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Sands	SA	ym.	Long-term	changes	
in	blood	pressure	control	in	
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with	sleep-disordered	breathing.	
Sleep	Med	2014;15:83–90.

37	Gozal	D.	Sleep,	sleep	disorders	
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Sleep	Med	2009;10:S12–6.	

38	Sateia	MJ,	toim.	International	
Classification	of	Sleep	Disorders,	
3.	painos.	American	Academy	of	
Sleep	Medicine	2014.	

39	Kaditis	AG,	Alvarez	MLA,	
Boudewyns	A	ym.	Obstructive	
sleep	disordered	breathing	in	2-	to	
18-year-old	children:	Diagnosis	
and	management.	Eur	Respir	J	
2016;47:69–94.	

Hoidon on osoitettu vaikuttavan positiivisesti 
lasten elämänlaatuun.
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uniapnean hoitovaihtoehtona yhä enemmän 
Suomessakin (54). Tonsillotomia vaikuttaa toi-
mivan tonsillektomian tapaan, joskaan tutki-
musnäyttö asiasta ei ole vahvaa (47,48,55). Ton-
sillotomian valintaa puoltavat nopeampi para-
neminen ja pienemmät leikkausriskit (56). Toi-
saalta risakudoksen uudelleenkasvu ja sen myö-
tä myös oireiden uusiutuminen ovat tavallisem-
pia tonsillotomian kuin tonsillektomian jälkeen 
(57,58).

Adenotonsillektomian arvioidaan hoitavan 
obstruktiivisen uniapnean noin 60–83 %:lla 
 lapsipotilaista (59,60). Jäännöstaudin riski ei ole 
pieni, ja näin ollen hoidon onnistumista tulisi 
arvioida säännönmukaisesti vähintään vanhem-
pia haastattelemalla. Riski kasvaa, jos leikkausta 
edeltävä apnea-hyponeaindeksi on korkea, lapsi 
on ylipainoinen tai hänellä on neuromuskulaa-
riseen toimintaan vaikuttava perussairaus tai 
kasvojen ja hengitysteiden rakenteiden poikkea-
vuuksia (61,62). Myös jäännöstaudin diagnoosi 
voidaan varmistaa vain unipolygrafian avulla. 
Unipolygrafiakontrolli ei kuitenkaan ole tar-
peen kaikille potilaille. Kuorsauksen häviämi-
nen leikkaushoidon jälkeen on yleensä merkki 
hyvästä hoitovasteesta (62,63). Unipolygrafia-
kontrolli kannattanee järjestää lapsille, joilla on 
jäännöstaudin riskitekijöitä tai oireita leikkaus-
hoidon jälkeen (48). 

Muita vaihtoehtoja voidaan harkita, jos riittä-
vää hoitotulosta ei ole saavutettu leikkauksella 
tai leikkaus katsotaan vasta-aiheiseksi. Ham-
maslääkärin toteuttamia ortodonttisia hoitoja, 
erityisesti nopeaa kitasauman levitystä (rapid 
maxillary expansion, RME), voidaan käyttää. 
RME vaikuttaa olevan tehokas hoito lapsille, 
joilla todetaan korkea tai kapea kitalaki, erityi-
sesti jos adenotonsillektomialla ei ole saatu riit-
tävää hoitotulosta tai nielurisat ovat alkujaan 
pienikokoiset (64). Joissakin tilanteissa myös 
funktionaalisilla oikomiskojeilla voidaan saa-
vuttaa hyötyä (65–67). Ohjatulla suun ja leuko-
jen alueen lihasharjoittelulla (myofunctional 
therapy) on osoitettu tehoa jäännöstaudin hoi-
toon adenotonsillektomian jälkeen (68,69). 
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Painonpudotusta tai -hallintaa suositellaan 
ylipainoisille potilaille. Nuoruusikäisille potilail-
le painonpudotuksen on havaittu olevan teho-
kas hoito, mutta lapsuusikäisillä tutkimusnäyt-
töä asiasta ei ole (48,70). 

Lääkehoito kortikosteroidinenäsuihkeilla tai 
suun kautta otetulla montelukastilla voi olla 
 hyvä vaihtoehto lasten lieväasteiseen obstruktii-
viseen uniapneaan (71,72). Oireiden palaamista 
hoitojakson jälkeen tulee kuitenkin seurata. 

Vaikeassa obstruktiivisessa uniapneassa voi-
daan käyttää unenaikaista ylipainehengityshoi-
toa (continuous positive airway pressure, 
CPAP) sekä ortognaattista kirurgiaa (47,48). 
Harvinaisissa tapauksissa jopa trakeostomia voi 
tulla kyseeseen. Näitä hoitomuotoja käytetään 
kuitenkin yleensä lähinnä silloin, kun potilaalla 
on vakavia obstruktiiviselle uniapnealle altista-
via tai muita hoitovaihtoehtoja poissulkevia 
 perussairauksia. 

Lopuksi

Lasten obstruktiivinen uniapnea on verraten 
yleinen tauti, joka voi huonontaa lapsen elä-
mänlaatua. Huonontunut uni ja siitä aiheutuvat 
päiväaikaiset oireet kuormittavat perhettä ja voi-
vat huonontaa koulumenestystä aiheuttaen pit-
käkestoisia vaikutuksia lapsen tulevaisuuteen. 
Myös fyysiset vaikutukset, kuten lisääntynyt 
 rasitus sydän- ja verenkiertoelimistölle sekä vai-
kutus kasvuun ja purennan kehitykseen, tulee 
muistaa.

Unenaikaisten hengityshäiriöiden oireista 
 tulisi systemaattisesti kysyä esimerkiksi lasten-
neuvola- ja kouluterveydenhuollon käynneillä. 
Myös tyypillisten kliinisten löydösten, kuten suu-
rentuneiden risakudosten ja suuhengityksen, tu-
lisi johtaa vähintään anamneesin tarkistukseen. 

Merkittävässä roolissa on myös hammaster-
veyden ammattilaisten arvio suun ja purennan 
tilanteesta. Usein epäily lapsen obstruktiivisesta 
uniapneasta herääkin juuri hammaslääkärin 
vastaanotolla. Moniammatillista yhteistyötä tar-
vittaisiin niin perusterveydenhuollon kuin eri-
koissairaanhoidonkin tasolla, jotta lapsen unen-
aikainen hengityshäiriö tulisi kunnolla arvioi-
tua ja hoidettua.

Diagnostiikan kultaisena standardina pide-
tään laajaa unipolygrafiaa, jonka saatavuus on 
kuitenkin rajallinen ja hinta kallis. Tällä hetkel-
lä laajan unipolygrafian toteuttaminen kaikille 
lapsipotilaille, joilla epäillään unenaikaista hen-

Huonontunut uni ja siitä aiheutuvat 
 päiväaikaiset oireet kuormittavat perhettä.
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Obstructive sleep apnoea in children
Obstructive	sleep	apnoea	(OSA)	occurs	in	approximately	1–5%	of	children	based	on	cross-sectional	studies.	
The	European	Respiratory	Society	(ERS)	defines	OSA	as	a	syndrome	of	upper	airway	dysfunction	during	sleep,	
characterized	by	snoring	and/or	increased	respiratory	effort	secondary	to	increased	upper	airway	resistance	
and	pharyngeal	collapsibility.	The	pathophysiology	of	OSA	during	childhood	is	complex,	but	the	most	
common	cause	is	large	adenoids	and	tonsils	blocking	the	upper	airway.	During	adolescence,	obesity	has	an	
important	role	in	causing	obstructive	sleep	disordered	breathing.	Children	with	craniofacial	syndromes,	cleft	
palate	or	micrognathia	are	at	increased	risk	for	OSA.	In	addition,	children	with	muscle	hypotonia	are	more	
likely	to	suffer	from	OSA.	
Snoring	is	the	most	common	symptom	of	OSA.	However,	especially	infants	and	children	with	neuromuscular	
diseases	suffering	from	OSA	may	not	snore.	OSA	is	associated	with	morbidities	affecting	the	cardiovascular	
system,	neurocognition	and	behavioural	development.	Polysomnography	is	the	gold	standard	in	diagnostics	
for	obstructive	sleep	apnoea.	The	diagnosis	is	based	on	the	ICSD-3	criteria.	The	first-line	therapy	is	
adenotonsillectomy,	and	approximately	60–83%	of	the	surgically	treated	patients	benefit	from	the	
procedure.	Intranasal	steroids	and	montelukast	can	be	considered	for	children	suffering	from	mild	or	residual	
OSA.	Rapid	maxillary	expansion	(RME)	is	also	found	to	be	an	effective	treatment	in	residual	disease	after	
adenotonsillectomy.	Lately,	myofunctional	therapy	has	become	one	of	the	options,	too.
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