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Peruskäsitteet
Jakso (period), heilahduslaajuus (amplitude), vaihe (phase).

ultradian = a period of <24 hours (from 1 to 21 hours)
circadian = a period of ≈24 hours (from 20 to 28 hours)
infradian = a period of >24 hours (from 29 hours to 5 days)

nadir

acrophase

mesor



J Endocrinol 2007;195:187-98. Nature 2012;491:348-56. Ann Neurol 2015;78:317-22.

Elimistön sisäinen kello luo vuorokausirytmit
Keskuskello antaa sisäiset aikamerkit.



Ihmisen sisäinen vuorokausi: 23 h 41 min – 24 h 35 min
ü naisilla 24 h 5 min, miehillä 24 h 11 min.
Ihmisen kronotyyppi: “morning lark”, välimaastossa tai “night owl”.

Science 1999;284:2177-81. Proc Natl Acad Sci U S A 2011;108 Suppl 3:15602-8.

Elimistön sisäinen kello jätättää
Jätätys voimistuu etenkin murrosiässä ja talvisin.



Sisäinen kello
Yöunen ajoitus on tärkeää.

Jos yhtä pitkä yöuni mutta myöhäinen nukkumaanmenoaika + myöhäinen heräämisaika,
niin suurempi vaara: ylipaino, lihavuus, niukka liikunta, pitkä ruutuaika, epäterveellinen
ruokavalio.

Sleep 2011;34:1299-307. Int J Obes (Lond) 2013;37:546-51 (n = 2 200, Australia, 9–16-vuotiaat oppilaat).

Owls Larks



Sisäinen kello
Iltavirkkuus ensin → si en haitat.

Iltavirkkuus ennakoi huonompaa opintomenestystä, runsaampaa päihteiden käyttöä,
suurempaa sosiaalista aikaeroa.
Päihteiden käyttö ennakoi suurempaa sosiaalista aikaeroa muttei kronotyyppiä.

Chronobiol Int 2015;32:1233-45 (n = 942, eteläinen Ontario, 17–25-vuotiaat oppilaat, vuosiseuranta 3 vuotta).

Owls Larks



Depress Anxiety 2017; 34:967-76.

ü Greater eveningness predicted prospective increases in depressive symptoms and
onsets of depressive episodes 1 year later.

ü A history of depression over the past 3 years predicted greater eveningness among
the postpubertal youth.



Sisäinen kello
Terveysriskit kasaantuvat illanvirkuille.

Unettomuus, painajaiset, depressio, kaamosoireet, verenpainetauti, aikuisiän diabetes,
keuhkoastma, selkäsairaudet, selkäkipu, pitkät kuukautiset jne.
Univaje, epäterveellinen ruokavalio, tunnesyöminen, tupakointi, runsas alkoholin
käyttö, niukka liikunta, pitkä ruutuaika jne.

Owls Larks

Kuolleisuus.

Finriskit 2007 ja 2012 (25–74-vuotiaat suomalaiset). Entisten huippu-urheilijoiden kohortti.



CRY1,2

J Neurosci 2002;22:RC191. Science 2002;295:1065-70. J Endocrinol 2007;195:187-98. Curr Biol 2007;17:R44-5.

Valo ja pimeys antavat ulkoiset aikamerkit
Ihmisen sisäinen kello tahdistuu aamuvaloon.



Melatoniini avaa portin yöuneen
mutta vain jos on pimeää!



J Theor Biol 1982;98:369-92.



Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1957;9:673-90.



Unessa on monta vaihetta …



• Univaiheet
– kevyt perusuni
– syvä perusuni 16–20 %
– vilkeuni (REM) 21–30 %
– valvetta 1 % uniajasta.

… mutta vain yksi kaava.



Yöunen neuvolakäyrä
Uni on herkkä terveysmittari.

Pediatrics 2003;111:302-7.



Yöunelle on aikaikkuna
Sisäinen kello voi paitsi edistää, myös estää nukahtamista.

Science 1980;210:1264-7. Chronobiol Int 2015;32:1029-48.



Hum Neurobiol 1982;1:195-204.



Nat Neurosci 2010;13:239-45.



Pflugers Arch 2016;468:983-91.



J Psychiatr Res 2016;77:27-34.
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Psychiatry Res 1989;28:263-78.



Uneton potilas
Mitä teen?

• Keskeistä on hyvä hoitosuhde.
• Vastaanotolla kerätään esitiedot ja tutkitaan sekä psyykkinen

että fyysinen status.
• Unettomuuden syytä tulee aktiivisesti etsiä.
• Uni-valvepäiväkirjan pito 3‒4 viikkoa ja tarkistus yhdessä.
• Tavallisesti unettomuuden syyn selvittämiseen ei tarvita

unirekisteröintiä.
• Tämän jälkeen tehdään hoitosuunnitelma.
• Unettomuuden hoito ei saa jäädä vain unilääkereseptin

määräämiseksi tai uusimiseksi.



www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50067a.pdf



Unihäiriöt
Diagnoosi?



Unihäiriöt
Aikabiologiset unihäiriöt.

• G47.2 Elimellinen uni-valverytmin häiriö
– myöhästyvän univaiheen oireyhtymä (viivästynyt unijakso) G47.21
– aikaistuneen univaiheen oireyhtymä (aikaistunut unijakso) G47.22
– epäsäännöllinen uni-valverytmi G47.23
– vapaasti juokseva uni-valverytmi G47.24
– aikaerorasitus G47.25
– vuorotyörasitus G47.26
– kaamosunettomuus G47.29

POIS LUKIEN F51.2 Ei-elimellinen uni-valverytmin häiriö
– psyykkisperäinen vuorokausirytmin kääntyminen
– yö-päivärytmin kääntyminen
– unirytmin kääntyminen



Lisää unta: kiireen lyhyt historia. Duodecim, 2014.





Sisäistä kelloa voi itse joko edistää tai jätättää
Lancet 1997;350:1611-6.



A. Annos
1. voima: 2 500–10 000 lx,
aloitus 3 000 lx.
2. kesto: 15–120 min,
aloitus 30 min.

B. Aika
1. kellonaika: kello 6–9,
heräämisen jälkeen.
2. säännöllisyys: aamuisin,
talven yli.

2 500 lx


