
Neurofysiologiset tutkimukset 

Yöpolygrafia (Pt-PolAmb, koodi 1784) 

 Rekisteröidään hengitysliikkeet, hengitysvirtaus ja -paine, kuorsaus, pulssioksimetri, 

asento, jalkojen liikkeet 

 Laitteisto haetaan ja opastetaan käyttö KNF:lla, nauhoitus yleensä kotona 

 Indikaatiot: unenaikainen hengityshäiriö, levottomat jalat tai periodinen liikehäiriö; 

poissulkututkimuksena unihäiriöiden perusselvityksenä perusterveydenhuollossa 

 

Unipolygrafia (Pt-PSG, koodi 3542), Ambulatorinen 

unipolygrafia (PSG-AMB, 11772) 

 Yöpolygrafiassa mitattavien muuttujien lisäksi univaiheluokitus: EEG, silmänliikkeet 

(EOG), lihasjännitys (EMG), videokuva (ei ambulatorisessa) 

 KNF unilaboratoriossa (VEEG-yksikkö), koko yön tutkimus; ambulatorisessa laitteet 

asennetaan KNF yksikössä, tutkimus tehdään kotona 

 Indikaatiot: unen rakenteen häiriöt, hypersomniat. edeltävänä yönä ennen 

univiivetestiä poissulkututkimuksena ja riittävän yöunen määrän (>6h) 

varmistuksena; videoituna epäselvien yöllisten kohtausoireiden diagnostiikassa 

 

Univiivetesti (MSLT, Multiple Sleep Latency Test, 1299) 

 Unilaboratoriossa, univaiheluokitus (EEG, EOG, EMG); mitataan nukahtamisviivettä 

ja REM-latenssia 

o tutkittava makuulla pimeässä huoneessa ja yrittää nukahtaa mahd. nopeasti 

o toistetaan 4 (-5) kertaa 2h välein, jos nukahtaa monitoroidaan ad. 15min 

o normaali nukahtamisviive >10min (huom. osalla terveistäkin poikkeava tulos, 

esim. univaje altistaa) 

o REM-unta alle 15 min:ssa nukahtamisesta ->poikkeavaa 



 Edeltävänä yönä ambulatorinen EEG (tai PSG) (riittävän yöunen varmistamiseksi, 

yli 6h) 

 Edeltävän viikon ajan normaali univalverytmi (unipäiväkirja tai aktigrafia), ei PKV-

lääkkeitä, REM-uneen vaikuttavia tai piristäviä lääkkeitä 

 Indikaatiot: narkolepsia, hypersomnia, unihäiriön vaikeusasteen selvittäminen ja 

hoidon seuranta 

 

Hereilläpysymistutkimus (Pt-MWT, Maintenance of 

Wakefulness Test, 1750) 

 Unilaboratoriossa, univaiheluokitus (EEG, EOG, EMG), kyky ylläpitää vireyttä 

o tutkittava puoli-istuvassa asennossa hämärässä, yrittää pysyä hereillä 

o 40min seuranta, toistetaan 4 kertaa 2h välein 

o < 8min poikkeava, 8-13min todennäköisesti poikkeava, 13-40min “harmaa 

alue” 

 Edeltävästi viikon ajan normaali uni-valverytmi (unipäiväkirja 2 vko ajalta), ei PKV 

lääkkeitä, ei piristeitä (poikkeus: narkolepsiapotilas voi ottaa normaalit lääkkeensä) 

 Indikaatiot: Ammattiautoilijan ajokykyarvio CPAP-hoidon aikana, tarv. ajokyvyn ja 

työkyvyn arvio narkolepsiassa (Huom. lääkehoidon aikana) 

 

Aktigrafia (Pt-Aktig, 1732) 

 Ranteeseen kiinnitettävä liikeanturi, mittaa liikkeen kiihtyvyyden 

 Vuorokausirytmin/uni-valverytmin arviointi 

 Voidaan laskea unilatenssi, kokonaisuniaika, unen tehokkuus ja fragmentaatio 

 Indikaatiot: poikkeavan vuorokausirytmin arviointi, unimäärän arviointi 

unettomuudesta tai hypersomniasta kärsivällä, unihäiriöiden lääkevasteen seuranta 
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