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Uni

• Tarkka merkitys vielä selvittämättä
• Ei oikeastaan yksittäistä syytä

-> linkittyy kiinteästi koko
elimistön homeostaattiseen
toimintaan

• Elintärkeä toiminto

• Unen aikaisia prosesseja tunnetaan
• Tiedetään mitä ongelmia ja häiriöitä

univaje aiheuttaa

Miksi nukutaan?
• Neurofysiologiset selitysmallit / Biokemialliset selitysmallit – homeostaasi

• Sleep-regulatory substances (SRS) (Krueger et al Handb Clin Neurol 2011)
• TNF-α
• IL-1β
• GHRH
• prostaglandiini D2
• Adenosiini
• VIP
• NO
• Prolaktiini
• Hypokretiini
• NGF
• Oleamidi
• EGF
• BDNF

Miksi nukutaan?
• Sleep-regulatory substances (SRS)

• Määrä nousee valveen aikana aivo-selkäydinnesteessä (yhteys 
neurofysiologian ja biokemian välillä)

• Hermosto kuluttaa ja vapauttaa ATPtä -> gliasolujen sytokiinit
• autokriininen ja parakriininen paikallinen vaikutus

• Indusoivat myös toisiaan – kompleksinen tasapainojärjestelmä 
(complex network system)

• Sytokiinit lisäävät NREM unta (esim infektiossa, energiaylimäärä)



Unenaikaiset toiminnot

• Aivoissa tapahtuu oppimista, hermoyhteyksien vahvistuminen ja “kiteytyminen” 
(Gulati et al: Nature Neuroscience 2017)

• Kasvuhormonin eritys syvän unen vaiheissa
• Kortisolin erityksen huippu
• Sukuhormonien normaali eritys, GnRH ja LH pulsaatio
• Monet muut hormonit (prolaktiini, kilpirauhashormoni, parathormoni)

• Keskushermoston solujen ATP latautuu (Dworak et al J Neurosci 2010)

• Ruokahalun säätely hypotalamuksen ATP välityksellä (Dworak et al Somnologie 2011)

• Glykogeenivarastojen palautuminen astrosyyteissä (Bellesi et al Front Cell Neurosci 2018)

• Adenosiinin poisto (Lazarus et al Handb Exp Pharmacol 2017)

• Jätteiden poisto - aivoselkäydinnesteen kierto muuttuu, “huuhtelu” (Xie et al, Science 2013)

Univaje, heikkolaatuinen uni

• Lisää riskiä ylipainolle, diabetekselle, valtimotaudille ja syövälle
• Mekanismi epäselvä, mahdollisesti ei (ainoastaan?) perinteisten (ylipaino, 

lipidit, glukoositoleranssi) kautta

• Endoteelin dysfunktio, RR muutokset (Carreras et al. Sleep 2014)

• Tulehduksellinen tila
• IL-6 lisääntyy (m+f), TNF-alfa lisääntyy (m) (Vgontzas et al, J Clin End Metab 2004)

• CRP nousee (Irwin et al Biol Psych 2015)

• NF-κB lisääntyy (valkosoluaktivaatio) (Irwin er al Biol Psych 2008)

• valkosolujen määrä lisääntyy (luuydin) (McAlpine et al, Nature 2019)

• ei ilmeisesti välity sympaattisen hermoston kautta
• Hypotalamus – hypokretiini ↓
• Hypokretiini – metabolia, uni, ruokahalu

• Stressitila – sympatikotonia (Spiegel et al Ann Intern Med 2004; Taheri et al PLOS Med 2004)

Univaje, heikkolaatuinen uni

• Laskee testosteronitasoja noin 10% (5h unet) (Leproult & Cauter JAMA 2011)

• Laskee TSH tasoja, heikentää kilpirauhasen toimintaa (Spiegel et al Lancet 1999)

• Laskee leptiinitasoja ja nostaa ghreliinitasoja (Spiegel et al Ann Intern Med 2004; Taheri et al PLOS Med
2004)

• Heikentää glukoosinsietoa (Spiegel)

• Ris riitaisia tuloksia kor solin osalta ↑/ ↓

• Psykomotorinen suorituskyky heikkenee laajasti testeissä (Vgontzas et al, J Clin End
Metab 2004; Belenky 2003; Van Dongen 2003)



Polysomnografia

• Unilääketieteen kultaisen standardin 
tutkimus

• Suomessa alikäytetty suhteessa suosituksiin
• Saatavuus ollut aiemmin heikompi ja hinta 

kallis

• Aivosähkökäyrä EEG
• EMG (leukalihakset, jalat), EOG 

(silmänympäryslihakset, silmänliikkeet)
• O2sat, hengitysliikkeet, hengitysvirtaus
• Asentoanturi, kuorsausanturi (dB)
• EKG, RR beat-to-beat

Unen rakenne

• Univaiheet tulkitaan aivosähkökäyrästä (EEG -signaali)

• Valve (W)
• Non-REM uni

• Pinnallinen uni (N1) (4-7Hz EEG, rolling eye movements)
• Keskisyvä uni (N2) (spindelit, 10-17 Hz, K-kompleksit)
• Syvä uni (N3) (delta-aaltouni, hidasaaltouni, 0.2-4Hz))

• Unen näkemisen uni (REM-uni)
• Silmät liikkuvat vilkkaasti, muut lihakset “halvaantuneet”
• aivosähkökäyrä muistuttaa valvetilaa

Unen rakenne

• Valveesta N1 –unen kautta N2-uneen



Unen rakenne

• Unisykli: N1-N2-N3-N2-REM

• Noin 90min kestoltaan
• 4-5 sykliä yössä
• Eri univaiheet seuraavat toisiaan tietyssä järjestyksessä

• N1-N2-N3, nukutaan syvää unta
• Seuraa REM –univaihe jonka jälkeen usein lyhyt herääminen
• Sykli alkaa uudelleen

Unen rakenne

• Erittäin lyhyt (<5min) nukahtamisviive usein merkki univajeesta
• Samoin syvän N3-unen esiintyminen vielä aamuyöstä

• Lyhyet heräämiset kuuluvat normaaliin uneen
• Ei aina jää muistijälkiä

• Joskus esim. WC-käynti (hox uniapnea!)
• Yleensä ihminen nukahtaa nopeasti uudelleen

• Ei huolestuttavaa

• Unisyklin vaiheesta riippuu vireystila välittömästi herättyä

Unen rakenne

• Hypnogrammi



Unen laatu

• Laatuun vaikuttavat

• Rakenteellisesti ehjät unisyklit
• Riittävä syvän unen (N3) määrä
• Vähäinen määrä havahtumisia (“arousal”) - aivosähkökäyrässä

nähtävä vireystilan nousu)
• Vähäinen määrä heräämisiä (“awakening”) – lyhyistä ei jää

muistikuvia

Unen laatu

• Havahtumisia, heräämisiä ja unen syvyyden häiriöitä voivat aiheuttaa
monet unihäiriöt

• Elimelliset unihäiriöt - fyysiset häiriötilat
• Ei-elimelliset unihäiriöt – stressi, ahdistus, masennus, ylivireä hermosto

• Sekä huonot nukkumisolosuhteet
• liiallinen valoisuus
• lämpötila (kuumuus yleensä isompi ongelma kuin viileys)
• äänet
• fyysiset häiriöt (alusta ja tyyny, kumppani, lapset, eläimet)

Unen määrä

• Unen palauttavaan vaikutukseen ja vireystilaan vaikuttavat niin unen kesto
kuin unen laatu

• Riittävä uniaika keskimäärin 7-9h aikuiselle ihmiselle
• (National Sleep Foundation 2015)

• Tarve yksilöllinen ja vakio
• Ääripäät tämän ali ja yli

• Omaa luonnollista unen tarvetta ei voi vähentää
• Ei voi “opetella nukkumaan 5h yössä”



Päiväunet?

• Satunnaiset päiväunet “sallittuja”

• Tulisi pitää lyhyinä, 20-30min

• jos ehditään pitkälle syvään uneen niin 
seuraavan yön syklisyys häiriintyy

• Urheilijoilla päiväunia voidaan käyttää 
“taktisesti” (Nedelec et al 2015)

• Jos päiväunet ovat jatkuvasti tarpeen 
arjesta selviytymiseen on unen kanssa 
yleensä merkittäviä ongelmia

Uni ja urheilijan
suorituskyky
• Urheilijan univajeen korjaaminen (Mah et al. Sleep 2011 ja 

2008)

• Koripalloilijat
• Sprinttinopeus
• Tarkkuus 9% (3p heitot)
• Reaktioaika parani
• Mieliala (POMS kysely) parani
• ESS pisteet laskivat 9.6 -> 3.4

• Uimarit
• 15m uintinopeus (0.5 sekunnin parannus)
• Reaktioaika, käännösnopeus
• Korkeampi potkutiheys
• Mieliala (POMS) parani
• ESS 11.0 – > 2.4

Uni ja urheilija

• Urheilijoilla enemmän unihäiriöitä (Erlacher et al 2011)

• 32-70%:lla urheilijoista unihäiriöitä
• Neljännes ammattijääkiekkoilijoista (Tuomilehto et al J Sport Sci 2016)

• Rasitus altistaa ei-elimellisille unihäiriöille sekä levottomille jaloille ja jalkojen
periodiselle liikehäiriölle

• Joissain lajeissa (voimalajit) uniapnean riski kasvanut

• Urheiljoilla pidempi nukahtamisviive (Leeder et al 2012)

• Viikonloppuna unen lisääminen ei korvaa univajetta (Belenky J Sleep Res 2003, Pejovic
et al Am J Phys Endo Metab 2013; Depner Curr Biol 2019)



Uni ja urheilija

• Harjoituskuormituksen lisääminen heikentää unta (functional
overreaching) (Hausswirth et al Med Sci Sport Exerc 2013; Watson et al Br J Sports Med 2017)

• Unen laadun heikkeneminen ylirasitustilassa tyypillinen (Wall et al J Sport Rehab
2003)

• Noidankehä muodostuu herkästi (ylirasitustilanne – unen 
heikkeneminen - suorituskyvyn heikkeneminen – mieliala – unen 
heikkeneminen - ylirasituksen syveneminen)

Unen merkitys suorituskyvylle

• Lyhytaikaisesti vaikutus pääasiassa hermoston vireystilan kautta
• tarkkuus ja reaktioaika (Vgontzas et al, J Clin End Metab 2004; Belenky 2003; Van Dongen 2003)

• motoriset taidot (Pallesen et al Percept Motor S 2017)

• tehontuotto (Souissi et al J Str Cond Res 2013; Souissi et al Chronobiol Int 2008)

• maksimivoima (Bulbulian Eur J App Phys 1996; Reilly & Piercy Ergonomics 1994, Peacock et al Sports 2018)

• nopeusvoima (Skein et al Med Sci Sports Exerc 2011)

• kestävyys (Oliver et al Eur J App Phys 2009)

• kuormituksen ja “epämiellyttävyyden” sietokyky (adenosiini vs dopamiini) (Martin et al Sports Med 2018)

• Pidemmällä aikajänteellä vaikutus laadukkaamman harjoittelun ja palautumisen kautta
• Pääasiassa vaikutukset hormoni- ja tulehdusjärjestelmän kautta

• Harjoittelussa ja arkielämässä syntyvät mikrovauriot eivät korjaudu
• Rakentavat prosessit (anabolia) eivät toimi täydellä teholla (Halson Sports Med 2014, Dattilo et al Med Hypo 2011)

• Vähäisemmät vammautumiset ja sairastumiset (Peacock ja Halson)

Unen optimointi
• Vireystilan säätely

• Harjoitteluajat ja –intensiteetti

• Ravitsemus harjoittelun ympärillä ja iltaisin

• Stimulantit, alkoholi

• Valorytmi

• Iltatoimet

• Spesifit rentoutumis- ja tietoisuustaitotekniikat

• Nukkumisolosuhteet



Unen optimointi

• Tutkiminen

• Oma arvio (vireystila, 
unipäiväkirja, tuntemukset)

• Havainnointi (kumppani, 
nauhoittavat laitteet)

• Kuluttajamittarit

• Ammattitason mittaukset

Kiitos!


