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• Uni-valverytmi

• Unen rakenne

• Unen säätely aivoissa

• Miten nukumme?

• Unen merkitys

• Miksi nukumme?

UNEN NEUROBIOLOGIA
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• Prosessi C

• Unen ajoittuminen

• Sirkadiaaninen

• Prosessi S

• Unen riittävä määrä

• Homeostaattinen

• A. Borbely 1982

KAHDEN PROSESSIN MALLI



UNEN SIRKADIAANINEN SÄÄTELY
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• Suprakiasmaattinen (SCN) 

tumake hypotalamuksen etuosassa

• Silmän verkkokalvolla erikoistuneet solut tahdistavat 

valorytmiin (herkkiä siniselle valolle)

• SCN tahdistaa aivot

• SCN tahdistaa melatoniinin erittymisen käpylisäkkeestä

• Melatoniini on yleinen ”pimeäsignaali” elimistölle

• Melatoniini erityisesti tahdistaa elimistön vuorokausirytmiä, 

unta edistävä vaikutus on lievempi



• Hypnotoksiiniteoria

Valveilla aivoihin kertyy ainetta, joka 

vaivuttaa uneen, unessa aine hajoaa

• Aivorungon nousevien ratojen 

aktivaatiojärjestelmä

VARHAISIA UNEN SÄÄTELYTEORIOITA
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• Hermovälittäjäaineet

• Neurohormonit

KEMIALLINEN SÄÄTELY

7.5.2018 7



Valveen välittäjäaineita

• Glutamaatti

• Noradrenaliini

• Serotoniini

• Dopamiiini

• Histamiini

• Asetyylikoliini

• Oreksiini

UNELLE VÄLTTÄMÄTÖN 

SÄÄTELIJÄAINE JA AIVOTUMAKE?
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NREM- välittäjäaineita

• GABA

• Adenosiini

• GHRH

• Melatoniini

REM-välittäjäaineita

• Asetyylikoliini

• Somatostatiini

Keskeisiä paikkoja

• Aivorunko

• Hypotalamus

• Basal forebrain



VALVE
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P-H Luppi



REM-UNI
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P-H Luppi



• Valveella ja univaiheilla on useita rinnakkaisia 

säätelyaineita, jotka ovat kytkeytyneet toisiinsa 

säätelyverkostoksi

• Jos joku osa verkostoa toimii huonosti, muut osat 

tehostavat toimintaansa ja korjaavat tilanteen

• Verkostossa on kuitenkin heikkoja kohtia, jossa yhden 

välittäjäainejärjestelmän vikaantuminen voi aiheuttaa 

merkittävän unihäiriön

NYKYTEORIA
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• Solujen energia-

aineenvaihdunnan 

jäännöstuote

• ATP-ADP-AMP-adenosiini

• Kertyy jostain syystä 

soluvälitilaan

• Vaikuttaa estävästi etuaivojen 

pohjassa aivokuorta 

aktivoivaan soluradastoon

oman reseptorin kautta

• Kahvin kofeiini estää 

adenosiinin vaikutusta 

reseptorissa

ADENOSIINI
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Adenosiini

Kofeiini



• Hypotalamuksen neuropeptidi

• Edistää vireyttä ja valvetta

• Narkolepsiassa oreksiinia

vapauttavat solut tuhoutuvat 

ilmeisesti 

autoimmuunimekanismilla, 

mikä aiheuttaa oreksiinin

puutteen

• Tämä aiheuttaa epätasapainon 

valveen ja REM-unen säätelyn 

välillä ja narkolepsialle

tyypilliset oireet: äkilliset 

nukahtamiset ja katapleksian

OREKSIINI
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• Hippocampus nukahtaa ennen aivokuorta

• Aivokuoren paikallinen stimulaatio sähköllä tai TMS:llä

lisäsi unessa deltatoimintaa paikallisesti

• Toisen käden immobilisaatio päiväksi vähensi deltaa 

vastaavalla aivopuoliskolla unen aikana

• Unenpuutteessa aivokuorelle alkaa ilmaantua paikallisia 

delta-aaltoja, jotka osuessaan sopivalle kohtaa 

aiheuttavat väliaikaisen tehtävänsuorituksen 

herpaantumisen

PAIKALLINEN UNI
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• Uni virkistää, mitä muuta?

• Perimmäistä, yksiselitteistä tarkoitusta unelle ei tiedetä

• Unella on ilmeisesti monta tehtävää

MIKSI NUKUMME ?
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• Aivoissa ei ole imusuonistoa

• Kuona-aineiden poistaminen unen aikana solunvälitilasta

• Vrt aikaisempi ”hypnotoksiiniteoria”

• Beta-amyloidi, unenpuutteen yhteys Alzheimerin tautiin?

GLYMFAATTINEN JÄRJESTELMÄ
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Wigren & Stenberg 2015



SYNAPSIEN TASAPAINO (SHY)

7.5.2018 17

• Valveilla muodostuu 

aistiärsykkeiden vaikutuksesta 

uusia synapseja

• Unessa heikoksi jääneet 

synapsit karsitaan, jotta 

valveilla voi taas oppia 

uutta

• G. Tononi, C. Cirelli



• Unessa ei vain karsita tarpeetonta tietoa

• Edeltävän valveen aikana opittu asia siirretään 

pysyvämpään muistiin

• Itse unessa ei kuitenkaan tapahdu oppimista

OPITUN MIELEENPAINAMINEN
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• Valveen pitkittyessä herätevasteet 

(SEP ja TEP) voimistuvat

• Ylireagointi ja stereotyyppinen 

reagointi aistiärsykkeille

• Uni palauttaa ylireagoivat 

ratayhteydet ja REM-uni

vahvistaa aivojen sisäistä 

päättelykykyä

• Unen jälkeen ärsykkeille 

reagoidaan sopivasti ja 

joustavasti 

HAVAINNOINNIN JA PÄÄTTELYN

TASAPAINOTTAMINEN
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R. Huber & al. 2012



NREM parasomniat

• Unissapuhuminen

• Unissakävely

• Pavor nocturnus

• Paikallinen uni: Osa 

aivokuoresta hereillä, 

osa nukkuu?

UNEN SÄÄTELY JA PARASOMNIAT
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REM parasomniat

• Painajaiset

• Unihalvaus

• REM-

käyttäytymishäiriö 

(RBD)



REM-PARASOMNIAT
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P-H Luppi



• Unen päävaiheet: NREM- ja REM-uni

• Unen ajoittumista (unirytmi) ja määrää säädellään 

erikseen

• Aivorungossa lukuisat säätelyjärjestelmät säätelevät 

unta verkostona

• Aivokuori voi tuottaa unta myös paikallisesti

• Unella on ilmeisesti monta tarkoitusta

YHTEENVETO
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KIITOS 

HEREILLÄPYSYMISESTÄ !
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