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Elintapakolmio

Ravitsemus (ruoka ja 
juoma)
- Nestetasapaino
- Energian saanti
- Liika energia

lihavuus

Liikunta
- Tuki- ja liikuntaelimistö
- Verenkierto, energian

kulutus

Uni (riittävä ja riittävän hyvälaatuinen uni)
- Aivojen toiminta (muisti, oppiminen, toimintakyky)
- Energiatasapainon säätely, vastustuskyky
- Homeostaasi, elämän ylläpito



Uni ja valve

Säännöllistä, rytminen vaihtelu
”Niin nukut kuin valvot”
Vireystilan rytmisyyteen vaikuttavat:

neurofysiologiset tekijät
homeostaattiset tekijät
biologiset tekijät
valo



Vireystila jatkumo

UNI VALVE

Vireyttä lisäävät
o Noradrenaliini
o Serotoniini
o Asetyylikoliini
o Histamiini
o Oreksiini  

Unta tuottavat
o GABA
o Adenosiini ja

typpioksidi

Vireystilan hienosäätöön
osallistuvat
o Sytokiini 
o Prostaglandiinit
o Kortisoli 
o Ruokahalua säätelevät 

peptidit 

(mukaillen Porkka-Heiskanen & Stenberg 2008) 

Homeostaattinen säätely

VÄLITTÄJÄAINEET



Videnovic et al 2014



Unipaine



Biologisia rytmejä
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Wake

Sleep ”FLIP”

Wake

Sleep

”FLOP”

Poor
sleep

Poor
wake

Insomnia; Narcolepsy

Saper et al 2005

Neurofysiologiset tekijät

Valve:
-oreksiini histamiini

noradrenaliini
serotoniini

Uni:

-GABA, gamma-aminovoihappo
-adenosiini
-galaniini



(Stickgold, 2005) 

Unen rakenne 1/2



Unen rakenne 2/2

N3 eli syvä uni nukutaan kahden ensimmäisen unisyklin aikana
REM-uni painottuu aamuyölle



Normaali hypnogrammi aikuisella



Unen rakenne eri ikäkausina



Ikääntyessä

- nukahtamisaika pitenee
- kevyen unen määrä lisääntyy
- REM-unen määrä vähenee
- syvän unen määrä vähenee
- yölliset heräilyt lisääntyvät
- päiväaikainen aktiviteetti laskee
- uni pirstoutuu
- ulkoiset ärsykkeet vaikuttavat
- sairaudet ja niihin käytettävät lääkkeet lisääntyvät

Unettomuus sinänsä ei kuuluu ikääntymiseen



Unen tehtävät – miksi nukumme

• Synapsien muodostuminen – aivojen plastisiteetti

• (Aivohermo)solujen energiavarastojen täyttäminen

• Kuona-aineiden poistaminen aivoista
– glymfaattinen järjestelmä

• Oppiminen ja muisti

• Vastustuskyky – immunologinen säätely

• Ruokahalun säätely

• Mielialan säätely



Magistretti and Pellerini: “Astrocyte-Neuron-Lactate-Shuttle”



Aivojen glymfaattinen kierto

Tekijöiden Wigren ja Stenberg Duodecim 2015 
luvalla



Kuona-aineiden poistuminen 

Glymfaattisen kierron kautta kuona-aineet poistuvat aivoista 
neuromeningealisten lymfaattisten suonien kautta. Syvän 
unen aikana aivojen välitilan nestekierto lisääntyy noin 60 
prosentilla valveeseen verrattuna ja sen toiminnan 
seurauksena aivoihin valveen aikana kertyneet kuona-aineet 
poistuvat. 

Jo yhdenkin huonosti nukutun yön jälkeen on todettu mm 
beeta-amyloidipitoisuuksien lisääntymistä 
keskushermostossa. Tilapäinen unen puute ei aiheuta 
kuitenkaan pysyviä haittoja. On esitetty, että pitkäaikainen 
unen puute voisi olla tärkeimpiä muistisairauksien 
riskitekijöitä. 



Muisti ja oppiminen
Eksplisiittinen / deklaratiivinen muisti voidaan puolestaan jakaa semanttiseen 
(tosiasiat) ja episodiseen (tapahtumat) muistiin. Tätä muistia kutsutaan myös 
hippokampaaliseksi muistiksi, koska hippokampuksen alue otsalohkon alueella 
osallistuu tämän muistin toimintaan.
Tosiasioiden siirtyminen deklaratiiviseen muistiin tapahtuu syvän unen aikana.

2. Implisiittinen / non-deklaratiivinen muisti on ei-toteavaa ja tiedostamatonta ja 
se voidaan jakaa
proseduraaliseen muistiin (tavat ja taidot), alustusmuistiin (priming), klassiseen 
ehdollistamiseen ja ei-assosiatiiviseen ehdollistumiseen (refleksit).
Taitojen siirtyminen muistiin tapahtuu REM-unen eli vilkeunen aikana. Tätä 
implisiittistä muistia kutsutaan myös tunnemuistiksi, koska siihen ainekseen liittyy 
usein tunnekomponentti.



Immuunijärjestelmästä

Pitkään jatkunut riittämätön ja/tai huonolaatuinen uni 
alttius infektiosairauksiin, tulehdussairauksiin (sytokiinit) 
syöpäsairauksiin ja depressioon lisääntyy 
Kortisolin, noradrenaliinin ja adrenaliinin eritys lisääntyvät
Krooninen endoteelifunktion häiriintyminen ja 
valtimoseinämien krooninen tulehdus



Unen tarve

Unen tarve on yksilöllinen.

Aikuisella vaihtelee 7-9 tunnin välillä

-luontaisesti lyhytuniset: 6 – 7 h

-luontaisesti pitkäuniset: 9-9,5 h tuntia

-alle 6 h 15 %, 9 h säännöllisesti 14 %

-alle viidellä tunnilla ei pärjätä

Silloin on nukuttu riittävästi, kun ollaan aamulla virkeitä herätessä ja 
toimintakykyisiä työpäivän ajan.



Unen tarve (tuntia)
Ikä 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0 - 3 kk
4 - 11 kk
1 - 2 vuotta
3 - 5 vuotta
6 - 13 vuotta
14 - 17 vuotta
18 - 25 vuotta
26 - 64 vuotta
≥ 65 vuotta

Unen tarve eri ikäryhmissä



Univaje syntyy silloin, kun nukutaan tarpeeseen nähden liian vähän
-vaikutus aivojen otsalohkoihin, jotka tärkeässä roolissa 
toiminnanohjauksessa (tarkkaavuus, keskittyminen)
-inhibitiossa impulssikontrolli häiriintyy
Valvominen 24 h vastaa 1 promillen humalatilaa ja 36 tunnin noin 1,5 
Jo 5-7 vuorokauden osittaisen univajeen (4 tuntia unta vuorokaudessa) 
seurauksena voidaan todeta häiriöitä mm. sokeriaineenvaihdunnassa ja 
kortisolipitoisuuksissa. 
Väsymys aiheuttaa työtapaturmia ja liikenneonnettomuuksia

Univaje



Kroonisen univajeen haittoja

• Toimintakyvyn heikkeneminen, elämänlaadun huononeminen

• Päiväaikainen väsymys ja onnettomuudet

• Depressio

• Sokeriaineenvaihdunnan häiriöt
• Tyypin 2 diabetes, metabolinen oireyhtymä

• Keskivartalolihavuus

• Valtimoiden sisäseinämän tulehdusreaktiot
• Sytokiininien nousu

• Verenpaineen kohoaminen, verenpainetauti
• Sydäninfarkti, aivoinfarkti

• Neurodegeneratiiviset sairaudet
• Alzheimerin tauti, Parkinsonin tauti, Huntingtonin tauti



Häiriintynyt yöuni

Aivojen 
sokeriaineenvaihdunta

Kasvuhormoni
Yöllinen 
kortisoli

Sympaattisen hermoston 
aktivaatio 

Ruokahalu

YLIPAINO

Glukoosiaineenvaihdunnan
muutokset

TYYPIN 2 DIABETES

Insuliinin eritys

Verenpaine

SEPELVALTIMOTAUTI
VERENPAINETAUTI

Insuliiniresistenssi

Painon
nousu

Ruokahalu

Hypotalamuksen aktiivisuus



Unihäiriöt (ICSD-3, DSM-5, ICD-10)

Unettomuus
Unettomuuden eri muodot ks. Unettomuuden Käypä Hoito

Unenaikaiset hengityshäiriöt (uniapnea)

Keskushermostoperäinen hypersomnolenssi
Narkolepsia (tyyppi 1; NT1)
Idiopaattinen hypersomnia ja NT2
Periodiset hypersomniat; Kleine-Levin
CFS/ SEID

Unenaikaiset liikehäiriöt (Levottomat jalat ym)

Uni-valverytmin häiriöt (Viivästynyt unijakso, aikaerorasitus ym)

Parasomniat



Unettomuuteen liittyviä tekijöitä

Altistavia tekijöitä
Elämäntavat, vuorotyö, 
Perimä, iltatyyppinen vuorokausirytmi
Fysiologiset tekijät

Laukaisevia tekijöitä
Elämäntilanteen muutos (uusi työ, avioero, lapsen 
saaminen, menetys tms.) ja sen tulkinta

Ylläpitäviä tekijöitä
Ylivireyttä ylläpitävät toimintamallit
Ylivireyttä ylläpitävät ajatusmallit



Brazis et al. 2017

Autonominen, tahdosta riippumaton hermosto



Unettomuuden esiintyminen muita 
sairauksia sairastavilla potilailla

Sairaus Unettomuus

Mielialahäiriöt 70 – 95 %
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, krooninen kipu 40 – 80 %
Refluksi ja muut gastroenterologiset sairaudet 30 – 80 %
Astma ja muut keuhkosairaudet 25 – 60 %
Aivoinfarktin jälkitila 20 – 70 %
Sydän ja verisuonisairaudet 20 – 60 %
Munuaissairaudet, syöpäsairaudet > 40 %

Partinen M, Hublin C. Principles and Practice of Sleep Medicine, 6th Ed, 2011



Unettomuuden noidankehä

Unettomuus

Päiväväsymys
ja

toimintakyvyn
lasku

Pelko unettomuu
den toistumisesta

ja negatiivisista 
seurauksistaAhdistuneisuus

Pyrkimys
lievittää 

päiväaikaisia
haittoja:
-kofeiini

-päiväunet

Pyrkimys hallita
ahdistusta:
-päihteet
-liiallinen 
ruutuaika
- lääkkeet

Fysiologinen 
ylivirittyneisyys



Unettomuuden hoito 1/2

Lääkkeettömät, kognitiivisbehavioraaliset menetelmät
1. Säännöllinen rytmi

-ylösnousuaika tahdistaa
-vuoteessa olo ajasta 90% unessa
-myös ruokailu ja liikunta

2. Päiväaikaisten huolien käsittely ajoissa ennen nukkumaan menoa
3. Riittävä rauhoittuminen ennen nukkumaan menoa

-iltarutiinit
-rentoutuminen/sympaattisen aktivaation laskeminen (myös päivällä)

4. Vuoteessa olon rajoittaminen
-vuode vain nukkumista varten



Unettomuuden hoito 2/2

5. Uniärsykkeiden hallinta

- kello

6. Nautintoaineiden kohtuullinen käyttö

-alkoholi!

-kofeiinipitoiset tuotteet, nikotiini

7. Unettomuutta ylläpitävien ajatusmallien tunnistaminen

8. Stressin ja pelon käsittely  

9. Hyväksyminen ja itsemyötätunto

10. Arvojen tunnistaminen



Uniapnea

Uniapnealla tarkoitetaan lähinnä obstruktiivista, ylähengitysteiden
ahtautumisesta johtuvaa obstruktiivista uniapneaoireyhtymää.  

Uniapnea on yleisempi miehillä kuin naisilla. 

- 4% miehistä, 2% naisista yleisin 40-65 vuotiailla

- 17% keski-ikäisistä miehistä

Sen tärkein riskitekijä on lisääntynyt viskeraalinen rasva
(keskivartalolihavuus) sekä paksu kaula, pieni leuan alus, ahtaat
ylähengitystiet

OIREET: kuorsaus + hengityskatkokset unen aikana, tuhentynyt
yöllinen virtsaamisen tarve, yöhikoilu, aamuinen päänsärky, 
virkistämätön yöuni, päiväväsymys, kognitiivinen lasku

HOITO: Painon hallinta, ylähengitysteiden mahdollinen korjaus

CPAP, uniapneakisko ja asentohoito ovat vain oireita korjaavia 
hoitomenetelmiä !



RLS ja PLMI

Levottomat jalat syndrooma ja siihen melko usein liittyvä periodinen 
raajaliikehäiriö (öisin)

5-10% aikuisista

OIREET:

-(ala)raajoissa epämiellyttävät tuntemukset levossa ollessa, joita liikuttelu 
helpottaa

-oireet yleensä pahenevat iltaa kohti

HOITO: koska kyseessä on dopamiiniaineenvaihdunnan häiriö 
dopamiiniagonisti lääkitys (+muut)

rautalisä jos S-Ferrit < 50



Viivästynyt unijakso 
VUJ; DSPS; Delayed Sleep Phase Syndrome

Yleisin uni-valverytmin häiriö. Nuorilla yleinen murrosikään 
liittyen
- jopa n. 40 %:ssa oireita on myös sukulaisilla (mm. Clock-, Per3-

ja CRY1- kellogeenit)
- sisäinen kello ”jätättää” suhteessa sosiaaliseen aikaan. 
Altistaa unettomuuteen.
HOITO: unirituaalit, rauhoittuminen (varsinkin nuoret)
-ylösnousuaika vakioidaan tahdistaa
-kirkasvalohoito aamuun > 2500 luxia
-melatoniini 1-2 mg iltaan (viimeistään klo 22)



Aikaistunut unijakso
Yleisempi iäkkäillä henkilöillä.

Sisäinen kello ”edistää”. 

Uneliaisuutta alkaa esiintyä jo aikaisin illalla ja henkilön on käytävä 
nukkumaan kello 18-21 aikaan. Vireystaso voi alkaa nousta aikaisin 
aamuyöllä. 

Altistavina tekijöinä esimerkiksi laitoksessa asuminen tai muuten virikkeetön 
ympäristö. 

Suvuttain esiintyvissä muodoissa on kuvattu toiminnallisia mutaatioita Per2-, 
CSNK1D- ja Per3- geeneissä, jolloin sisäisen kellon toiminta nopeutuu.

HOITO:

Tarvitsee hoitaa vain, mikäli aikaistuneesta rytmistä on merkittävää 
biopsykososiaalista haittaa. 

Liikunta ja kirkasvalo illalla

Melatoniini



03Ilta

Aamu

2421

Melatoniini
(riittävän aikaisin) 
illalla

Liikunta aikaisin
illalla

Valo

Liikunta

Aikaistunut unijakso

Viivästynyt unijakso

Valo,
Liikunta



Unenaikaiset erityishäiriöt eli parasomniat 1/2

NREM-parasomniat
• Havahtumishäiriöt
• Yöllinen sekavuusoireyhtymä 
• Unissakävely (somnambulismi),unissapuhuminen (somnabulismi)
• Yölliset kauhukohtaukset (pavor nocturnus)
• Unenaikainen syömishäiriö (sleep related eating disorder)

REM-parasomniat
-behavioraalinen REM-unihäiriö (RBD, REM sleep behavior disorder; vilkeunen
aikainen käyttäytymishäiriö)
-unihalvaus (itsenäisenä oireistona ilman narkolepsiaa)
-painajaisunihäiriö (toistuvat lähes jokaöiset painajaiset, jotka aiheuttavat 
päiväaikaisia haittoja)



REM-uneen liittyvät parasomniat 2/2  
Painajaiset : yleisin parasomnia

Unenaikaisia pelko- ja ahdistustiloja
Liittyvät vilkeunivaiheeseen
Syitä: kriisit, traumat, menetykset, syyllisyyden tunne
Hoito: hyvä unenhuolto, joskus psykoterapia, joskus REM-unta vähentävä 
lääkitys (lähinnä SSRI, SNRI)

RBD eli REM-unen aikainen käyttäytymishäiriö (Behavioraalinen 
unioireyhtymä)

Unen sisällön mukainen toiminta; eloisat unet
Merkitys: RBD:n toteaminen yli 50-vuotiaalla ihmisellä on yhteydessä 
lisääntyvään riskiin sairastua myöhemmin Parkinsonin tautiin ja muihin alfa-
synukleiinisairauksiin
Diagnoosi: unikyselyt, kliininen tutkimus ja unipolygrafia
Hoito: hyvä unenhuolto, melatoniini, klonatsepaami-lääkitys



KIITOS !


