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Sissejuhatus 
 

Uni on organismile sama vajalik kui õhk ning tervisliku elu aluseks on mitmekesine ja 

toitainerikas toit, puhas vesi ning küllaldane piisavalt pikk ja kvaliteetne uni. Kolmandiku 

oma elust inimene magab. Pidev unepuudus põhjustab insuliinistressi ja halvendab 

suhkru omastamist ning liiga vähe magavatel inimestel esineb teistest rohkem talje 

piirkonna rasvumist, II tüübi diabeeti ja ka ainevahetussündroomi. Unepuudus halvendab 

mälu ning töövõimet.  

Unetuse teema ning selle seos toitumisega on autorit huvitanud isiklikel põhjustel, sest 

umbes neli viimast aastat on autor täheldanud endal unehäireid koos kaalutõusuga. 

 

1. Unetus 
 

Unetus ehk insomnia on raske haigus, mis otseselt ei surma inimest,  küll aga on unetute 

seas enesetapjate hulk kõige suurem, kirjutas möödunud sajandi arst ja kirjanik Axel 

Munthe.  

Marlit Veldi annab oma „Uneraamatus“ unetuse definitsiooni: „Unetus on nii ajaliselt kui 

kvaliteedilt mitterahuldav uni, mille tulemuseks on häiritud või pärsitud päevane toimetulek 

/1, lk 74/“. 

Unetus on üks enamlevinud terviseprobleemidest. Eesti terviseuuringu andmetel kaebas 

26% Eesti täiskasvanud elanikkonnast vähemalt ühe unetuse sümptomi üle sageli või 

pidevalt /2/. Unetuse korral on peamised kaebused uinumisraskused, sagedased öised 

ärkamised või mittekosutav uni. Paljudel juhtudel esineb unetusega inimestel probleeme 

päevase toimetulekuga. Unetus esineb siis, kui inimene ei ole rahul oma unega ja see 

häirib teda. 

USA-s kannatab aasta jooksul unetuse all kuni 30% elanikkonnast /3, lk 602/. Paljud 

tarvitavad probleemiga võitlemiseks käsimüügiravimina müüdavaid preparaate, samal ajal 

kasutavad teised tugevaid rahusteid. Kõigist unetustest, mis on  unelaborites 
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diagnoositud, on 50% põhjustatud psühholoogilistest faktoritest nagu  depressioon ja 

ärevushäired. Unetus on tihedalt seotud depressiooniga. 

Unetuse korral on 4 põhikaebust: 

• Uinumisraskus; 

• Korduvad ärkamised uneajal; 

• Uinumisraskus öise ärkamise järel; 

• Spontaanselt liiga varajane ärkamine hommikul. 

 

Marlit Veldi „Uneraamatus“ vaadeldakse mõningaid unetuse tüüpe, mis on seotud 

toitumisega /1, lk 82-83/: 

 

1.1. Stimuleerivatest ainetest sõltuv unehäire 
 

On tingitud tsentraalse toimega stimulantide (amfetamiin, fenüületüülalamiin, kokaiin, 

ksantiini derivaadid – kofeiin, teofülliin, kilpnäärme hormoonid) kasutamisest. Mõnd 

stimulanti kasutatakse selle perifeerse sümptomaatilise (bronhe laiendav, 

antihüpotensiivne) toime tõttu, tulenevalt sellest, kas on vaja ravida ägedat või kroonilist 

haigust. Ravimi mõju on individuaalne – iga haige reageerib erinevalt. Iseloomulikud on 

ajutised vaevused, mis tulenevad ergutava aine kasutamisest või selle ärajätmisest. 

Stimuleeriva aine kasutamisega kaasneb unisuse vähenemine või une pärssimine, toime 

möödudes tekib unisus. Pidev kasutamine põhjustab kroonilise unetuse, millega võivad 

kaasneda mitmesugused meditsiinilised ja psühhiaatrilised häired. 

 

1.2. Alkoholist sõltuv unehäire 
 

On tingitud alkoholi kasutamisest vahetult enne magamaminekut, et saavutada kiire 

uinumine. Iseloomulik on unetuse esinemine siis, kui enne uinumist alkoholi ei tarvitata, 

kusjuures eelnevalt on vähemalt 30 päeva vältel enne magamaminekut alkoholi võetud. 

Seda unehäiret esineb sageli pärast 40. eluaastat. 

Alkoholist sõltuvale unehäirele on omane kiire uinumine õhtuse alkoholiannuse 

tarvitamise järel ja liigvarane ärkamine nelja-viie vahel hommikul, kusjuures kannatab nii 

unekvaliteet kui –kvantiteet. 



  Unetus ja toitumine 
  Signe Muuk 2013 
 

5 

 

 

1.3. Toksiinist põhjustatud unehäire 
 

On tingitud raskmetallide (elavhõbe, tina, arseen, vask) või orgaaniliste toksiinide 

mürgitusest. Pidev toksilise aine väike kontsentratsioon põhjustab kroonilise mürgituse, 

mis võib väljenduda unehäirena. 

Iseloomulik on unetus või unisus.  

 

1.4. Toiduallergiast tingitud unetus 
 

On tingitud allergilisest reaktsioonist toidu, näiteks lehmapiima suhtes. Sagedasti esineb 

kuni lapse 2. eluaastani, perekondlik toiduallergia olemasolu suurendab riski. 

Põhiline allergeen on piim, kuid allergiat võivad põhjustada ka teised toiduained. Dieediga 

esmased sümptomid taanduvad, kusjuures päevane käitumine normaliseerub varem kui 

une struktuur. 

2. Unetuse ravi 
 

Unetuse raviks kasutatakse kahte peamist ravimiliiki:  antihistamiinikume/antihistamiinseid 

ravimeid ja bensodiasepiine. Antihistamiinikume (näiteks Benadryl) müüakse 

vabamüügis, bensodiasepiine (näiteks Vaalium) aga retsepti alusel. 

Bensodiasepiinid on trankvillisaatorid (lad k tranquillare – rahustama), millel on sedatiivne 

ehk rahustav, lihaseid lõõgastav, hüpnootiline ehk uinutav ning krambivastane toime. 

Mõlemat liiki ravimid mõjuvad lühiajalises perspektiivis tõhusalt, kuid pikemas 

perspektiivis  põhjustavad märkimisväärseid probleeme. Bensodiasepiinid ei ole mõeldud 

pikaajaliseks tarvitamiseks, sest põhjustavad sõltuvust, neil on hulgaliselt kõrvalmõjusid 

ning nad tekitavad ebanormaalset une struktuuri. Antihistamiinikumid häirivad samuti 

normaalset une struktuuri. Unerohtu tarvitavad inimesed satuvad nõiaringi: nad võtavad 

unerohtu, et soodustada und, kuid rohi põhjustab normaalse une häirumist. Hommikuti, 

selleks, et „käima saada“, joovad nad tavaliselt suurtes kogustes kohvi, mis omakorda 

soodustab unetust.  
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Unetuse efektiivne ravimine baseerub selle tekkepõhjuste kindlaksmääramisel. Unetuse 

peamised põhjused on psühholoogilised: depressioon, ärevus ja pinge. Kui põhjuseks ei 

tundu olevat psühholoogilised põhjused, siis võivad olla unetuse põhjustajateks erinevad 

toidud, joogid ning üle kolmesaja ravimi, mis võivad häirida normaalset und, sest neis 

kõigis on teatud und segavad koostisained.  

Unetust jagatakse kahte peamisesse kategooriasse: uinumisraskused ning une-

ärkveloleku tsükli häire, täpsustuseks on lisatud allolev tabel /3, lk 603/. 

 
Tabel 1 

 
Unetuse põhjused 

 
 

Unetus seotud uinumisraskustega Unetus seotud une säilitamisega 

Ärevus või pinge Depressioon 
Keskkonna muutus Keskkonna muutus 
Emotsionaalne erutus Uneapnoe 
Unetuse kartus Öine lihaspinge 
Unefoobia Hüpoglükeemia 
Häiriv keskkond Parasomnia (uneapnoe, rahutute jalgade 

sündroom jne) 

Valu või ebamugavustunne Valu või ebamugavustunne 
Kofeiin Ravimid 
Alkohol Alkohol 
 
 
Uinumisraskuste puhul on isikul raskusi unne jäämisega, une-ärkveloleku tsükli häire 

puhul on isikul raskusi une säilitamisega. Paljudel juhtudel ei ole piir nende kahe 

kategooria vahel eristatav, samas klassifitseerimine on sageli vajalik unetuse 

tekkepõhjuste kindlakstegemiseks. 

On mitmeid toitumis- ja elustiili faktoreid, mis aitavad unetust leevendada: loobumine 

toiduainetest ja jookidest, mis mõjutavad und negatiivselt, öise hüpoglükeemia vältimine, 

lõdvestuma õppimine ning piisav liikumine. Enne, kui hakata tarvitama sedatiive, tuleks 

võimalikud unetuse põhjused välja selgitada.  

On oluline, et menüü oleks naturaalsete stimulaatorite, nagu kofeiin jms, vaba. Menüüst 

tuleks välja jätta kohv, samuti muud kofeiiniallikad nagu karastusjoogid, šokolaad, 

kohvimaitseline jäätis, kakao ja tee. Mõned inimesed on kofeiinile tundlikumad kui teised, 
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sest nende kehast elimineeritakse see aine aeglasemalt. Mõnedel inimestel põhjustab 

unetust isegi väike kogus kofeiini, mida sisaldab kofeiinivaba kohv või šokolaad.  

Teine aine, mis tuleks elimineerida, on alkohol. Alkohol segab und, sest alandab 

serotoniini taset: lisaks adrenaliini vabastamisele pidurdab alkohol trüptofaani 

transportimist ajju, aju on aga sõltuv trüptofaanist kui serotoniini allikast (tähtis 

neurotransmitter, mis tekitab und) /3, lk 603/. 

Kliinilise praktika kogemus ütleb, et öine hüpoglükeemia (öine madal veresuhkru tase) on 

üks suuremaid unetuse tekitajaid /3, lk 603/. Kui veresuhkru tase langeb, siis see 

põhjustab glükoosi taset reguleerivate hormoonide nagu adrenaliin, glükagoon, kortisool 

ja kasvuhormoon, vabanemist. Nimetatud hormoonid stimuleerivad aju ning on 

looduslikuks signaaliks, et aeg on süüa. Paljudel  inimestel on rafineeritud süsivesikute 

ületarbimisest halvenenud glükoosi metabolism (hüpoglükeemia või diabeet). Hoidmaks 

veresuhkru taset terve öö stabiilsena, on hea söök enne magamaminekut kas 

kaerahelbepuder või muud täisteraviljast valmistatud pudrud, täisteraleib vmt. Need 

toidud ei aita hoida mitte üksnes veresuhkru taset stabiilsena, vaid aitavad ka tegelikult 

parandada und aju serotoniini taset suurendades. 

On olemas mitmeid tehnikaid, mis aitavad lõdvestuda ning keha ja meelt uneks ette 

valmistada. Üks populaarsemaid ning lihtsamini kasutatavaid tehnikaid on järk-järguline 

lõdvestumine. See tehnika baseerub lihtsalt pingesolekus ja lõdvestunud olekus olemise 

tunnetamisel. Järjest tuleb läbi käia kõik lihasgrupid: esialgu neid jõuga pingestades ning 

seejärel lõdvestades.  

Liikumine hommikul või varasel õhtul, kuid mitte vahetult enne voodisseminekut, aitab 

samuti parandada une kvaliteeti.  

 

2.1. Looduslikud rahustid 
 

2.1.1. Serotoniin 
 
Serotoniini nimetatakse rahvasuus ka „õnnehormooniks“. Päikesevalgus soodustab 

serotoniini moodustumist aju käbinäärmes ehk hüpofüüsis. Serotoniin on laialdaselt 

levinud taimedes, omades seal kaitsvat ülesannet. Inimkehas sünteesitakse serotoniini 

ajus, trombotsüütides (vereliistakutes), maos ja kaksteistsõrmiksoole limaskestas ning 

pankreases (NB! Umbes 90% inimkehas sisalduvast serotoniinist on seotud 

seedesüsteemiga). 
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Serotoniini valmistatakse asendamatust aminohappest nimega trüptofaan, trüptofaani 

manustamine tõstab serotoniini taset ning soodustab und. Seetõttu oleneb serotoniini 

valmistamine toidu trüptofaani sisaldusest ja vereplasma trüptofaani tasemest /4, lk 28/. 

Trüptofaani mõju on efektiivsem just uinumisraskuste korral.  

Trüptofaanist veelgi tõhusam on 5-HTP (5-hüdroksütrüptofaan). Kliinilised uuringud 

kinnitavad, et 5-HTP vähendab uinumiseks kuluvat aega ning vahepealseid unest 

ärkamisi /3, lk 605/. 5-HTP on retseptiravim, kuid Eestis seda ei müüda. 5-HTP 

tarvitamisel on oluline, et organismis oleks piisavalt B6-vitamiini, niatsiini ning 

magneesiumi, sest need ained on olulised kofaktorid 5-HTP muutmisel serotoniiniks. 

Aju serotoniinitaseme sõltuvuse näitamiseks eelnevalt organismis olemasolevast 

serotoniinist on kasutatud trüptofaani ammendumise tehnikat. Katsealused tarvitavad 

aminohapete segu, kust puudub trüptofaan. See ergutab valkude sünteesi ning ringleva 

trüptofaani tasemed langevad, kuna olemasolev trüptofaan seotakse valkudega. 

Viis tundi peale aminohapete segu tarvitamist on vereplasma trüptofaani tase  ainult 10%-

20% esialgsest tasemest /5/. Sellega kaasneb märkimisväärne serotoniini sünteesi 

vähenemine ajus. 

Tuntav trüptofaani ammendumine võib tekitada meeleolu langust, põhjustades teinekord 

depressiooni sümptomeid ning agressiooni. Sümptomid kaovad niipea, kui trüptofaani 

tase on taastatud. Ülalnimetatud tehnika illustreerib selgelt toitainete mõju meeleolu ning 

käitumise dramaatilistele muutustele. 

 

2.1.1.1. Serotoniini tootmise toetamine 

 

Nüüdseks on tõestatud trüptofaani sisalduse olulisus toidus, et kindlustada kehale vajalik 

küllaldane serotoniini moodustamine. Kui inimene ei saa küllaldaselt trüptofaani, kahaneb 

serotoniini valmistamine ning tagajärjeks on närvilisus, unehäired, depressioon jne /6, lk 

13/. Trüptofaan on asendamatu aminohape, mida on bioloogiliselt  väärtuslikes valkudes, 

mis leiduvad piimas, lihas, munas. Oluline fakt on see, et vere trüptofaani sisaldus pärast 

trüptofaanirikka toidu söömist küll tõuseb, kuid ajju jõuab trüptofaani olenevalt sellest, 

missugused teised amimohapped on söödud valgus /6, lk 14/. Nimelt valitseb konkurents 

aminohapete jõudmisel ajju läbi vastava barjääri, mis ümbritseb aju (hematoentsefaalne 

barjäär ehk vere-aju barjäär). Konkurentideks trüptofaanile on aminohapped türosiin, 

fenüülalaniin, leutsiin, isoleutsiin ja valiin. Kui neid „konkurente“ on toidus palju, jõuab ajju 

vähe trüptofaani ja ajus sünteesitakse vähe serotoniini. Pärast süsivesikuterikka toidu 



  Unetus ja toitumine 
  Signe Muuk 2013 
 

9 

 

söömist lahkuvad konkureerivad aminohapped insuliini toimel verest ja sisenevad 

lihaskoesse. Nii on pärast süsivesikuterikka toidu söömist otstarbekas anda organismile  

trüptofaanirikast toitu, et ajju jõuaks materjal serotoniini valmistamiseks /7, lk 101/.  

Allpool on esitatud nimekiri soovitustest, kuidas loomulikul teel serotoniini taset 

suurendada /8/: 

1) Söö piisavalt B6 vitamiini – B6-vitamiini rikkad toiduained on spinat, küüslauk, 

lillkapsas, seller, kala (eriti tuunikala, hiidlest ja lõhe), linnuliha, veisefilee; 

2) Söö amaranti, tatart, kinoad – tervislikud teraviljalaadsed taimed, väike kogus 

tervislikke süsivesikuid stimuleerib serotoniini teket. Neis sisalduvad B1-, B2-, B6- 

ja D-vitamiin ning foolhape, seleen, kaltsium ja magneesium on vajalikud 

serotoniini moodustumiseks; 

3) Valke sisaldavate einete puhul mõtle seedimisele ja toidu kombineerimisele 

– kui süüa trüptofaanirikas eine lõuna ajal, siis võiks õhtusöögiks süüa toitu 

teraviljast; 

4) Lülita menüüsse fermenteeritud toitu ja jooke – fermenteeritud toidud ja joogid 

aitavad kergendada seedimist ning tähtsate toitainete omastamist, mis on 

vajalikud serotoniini moodustumiseks; 

5) Liiguta end piisavalt – isegi kerge kõndimine ja ujumine toetab immuunsüsteemi 

ning tõstab tuju; 

6) Mine massaaži – Miami Meditsiinikooli uurimisinstituudi uuringud näitavad, et 

massaaž suurendab serotoniini taset 28% ning alandab kortisooli 

(stressihormoon) taset 31%; 

7) Naudi päikest – 20-minutiline hommikune jalutuskäik päikese käes tõstab 

meeleolu ning parandab und; 

8) Vähenda stressi – pikaleveninud füüsiline ja psüühiline stress suurendavad 

adrenaliini ja kortisooli tootmist, mis segab omakorda serotoniini tootmist; 

9) Elimineeri menüüst suhkur – kui Sul on madal serotoniini tase, siis võib Sul olla 

tugev suhkrunälg. See on organismi viis püüda suurendada serotoniini tootmist, 

sest suhkru söömine toodab insuliini, mis aitab trüptofaanil liikuda Sinu ajju. Liiga 

suur suhkru tarbimine viib suhkrusõltuvuseni, insuliini resistentsusele, kõrge 

veresuhkru ning II tüüpi diabeedini. 

10) Keskendu emotsionaalsele tervendamisele – stressi vähendamine ning 

pühendumine lõdvestumisele on esimene samm serotoniini suurendamisel, mis 

aitab omakorda vähendada hirmu-, süü- ja vihatunnet. 
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2.1.2. Melatoniin 
 
Kaasajal on unemeditsiinis rahustite ja uinutite kõrvale lisandunud hoopis uut tüüpi ravim 

– see on melatoniin ehk une hormoon. Melatoniin erineb kõigist seni kasutatavatest 

uinutitest, sest ei põhjusta sõltuvuse teket, võõrutusnähte ega nn järgmise päeva unisust. 

Melatoniin – oluline hormoon, mida toodab inimorganismis serotoniinist käbinääre. Une-

ärkveloleku rütm on seotud perifeerse vere melatoniinisisalduse, mitte aga käbinäärme 

melatoniinisisaldusega. Melatoniini retseptoreid on leitud vaheaju alumises piirkonnas ehk 

hüpotalamuses paiknevas närvirakkude kogumikus ehk ajutuumas. Melatoniini 

sekretsioon toimub ööajal pimedas, normaalsel uneajal. Ööpäevast melatoniini 

sekretsiooni kontrollib bioloogiline kell, mis on sünkroonne keskkonna valguse ja 

pimeduse tsüklitega. Melatoniini produktsiooni stimuleerivad suguhormoonid. Vananedes 

suguhormoonide produktsioon väheneb, järelikult mõjutab see omakorda melatoniini 

produktsiooni. Käbinäärmes produtseeritava melatoniini kontsentratsiooni mõjutavad mitte 

ainult suguhormoonid, vaid ka neerupealise hormoonid. 

Melatoniini nimetatakse ka igavese nooruse hormooniks. Seda hormooni seostatakse 

pika ja aktiivse eluga ning kosutava unega.  

Pime aeg põhjustab küll melatoniini suurenemist käbinäärmes, kuid bioloogiline kell on 

jäänud maha ja sellest tingituna on põhjamaalastel kaamose ehk pimeda aja masenduse 

leevendamiseks näidustatud une(pimeduse)hormoon ehk melatoniin. Melatoniiniravi 

toimib siis, kui bioloogiline kell on jäänud maha. Selline olukord kujuneb loomuliku, 

füsioloogilise vananemisega. Üle 50-aastastel inimestel on neuroendokriinne rütm nihkes, 

mille tulemusena bioloogiline kell jääb maha. Samasugune olukord on öötööd tegevatel 

inimestel ja ajavööndi vahetuse üle elanud inimestel. Varase (uneaeg on nihkunud 

tavapärasest varasemale ajale) ja hilise (hilja uinuvad nn öökulli tüüpi inimesed) uneaja 

sündroomiga, samuti korrapäratu une ja ärkveloleku rütmiga (iseloomulik on une ja 

ärkveloleku perioodide korrapäratu vaheldumine 24 tunni vältel) inimestel on muutused 

seevastu juba geenides ning uuringud on näidanud, et melatoniiniravi on aidanud 

normaliseerida une ja ärkveloleku rütmi /1, lk 96/. 

Serotoniini tootmiseks on vaja toidust aminohapet trüptofaani, teatud toidukombinatsioone 

ning päikesevalgust. Öösel toodetakse serotoniinist melatoniini. Kui valmistatakse vähe 

serotoniini, siis ei ole ka melatoniini võimalik toota. 

Teaduslike uurimuste alusel on melatoniinil järgmised omadused: võib tugevdada tervist, 

soodustada und, aeglustada vananemist, muuta elamise täisväärtuslikuks ja pikendada 
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eluiga. Sünteesituna inimorganismis vastutab see neurohormoon tuju, une, seksuaalse 

käitumise, reproduktiivsete protsesside, immunoloogilise funktsiooni ja ööpäevase rütmi 

eest /6, lk 99/. 

On pakutud, et vananemine tekib melatoniini sisalduse vähenemise tõttu /6, lk 99/. Lastel 

on rohke melatoniini sekretsioon, vananedes see väheneb – üle 70a tervetel isikutel on 

täheldatud melatoniini 90%-line langus võrreldes noortega. 

Kõige olulisem melatoniini omadus on võime tagada sügav ja tervislik uni /6, lk 100/. Oma 

olemuselt ongi melatoniin looduslik unerohi, millel puuduvad kõrvalnähud. 

Selma Teesalu hoiatab oma raamatus: „Ettevaatust kunstliku melatoniiniga! Inimese 

käbinääre valmistab ise pidevalt vajalikku melatoniini /6, lk 100/“. 

Ameeriklaste melatoniinivaimustus jõudis ka Eestisse 1990-ndatel aastatel. Noored 

meedikud tsiteerisid hetke bestsellereid ning soovisid melatoniini vabamüüki. Lühikest 

aega oli Eestis see retseptiravim ja tänu arstiteaduse asjatundjatele ja 

tervishoiuministeeriumile ei jõudnud melatoniin Eestis retseptivabalt apteekidesse.  

Miks on praeguseks melatoniini annustamine preparaadina rangelt asjatundjate arstide 

pärusmaa? Selma Teesalu selgitab: „USA uurimustes leiti, et isegi väikese annuse (1-2 

mg) melatoniini manustamine võib põhjustada melatoniini taseme tõusu organismis. 

Normaalne vere melatoniinisisaldus tõuseb sadu ja isegi tuhandeid kordi, millel võivad 

olla inimorganismile ettearvamatud tagajärjed /6, lk 100/“. 

Viimastel aastatel on huvi melatoniini vastu tõusnud seoses Alzheimeri tõve 

ennetusvõimaluste ja raviga. 

Oluline on osata stimuleerida loomulikku melatoniini valmistamist toitumise ja elustiili 

kujundamisega. 

 

2.1.2.1. Melatoniini tootmise toetamine 

 

Neile, kes tahavad kaua ja õnnelikult elada ning hästi magada, soovitavad arstid 

suurendada loomulikku melatoniini produktsiooni. Esmane on pidada lugu õigest öö ja 

päeva vaheldumise tsüklist ja süüa oma kehale individuaalselt sobivat toitu.  

Inimestel, kes heidavad magama kella 22 paiku ja tõusevad koidikul, tekib öö jooksul 

rohkem melatoniini. Nad magavad hästi ja välja puhates tunnevad end kogu päeva 

energilise ja töövõimelisena. Selline elurütm sobib hästi parasvöötmes (kliimavöötmes, 
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kus asub Eesti). Teadusuuringutes, kus selgitatakse eluea pikkust mõjutavate faktorite 

tähendust, on kindlaks tehtud, et just parasvöötmes on võimalik kõige kauem elada, kui 

oskuslikult oma elurütmi ja elustiili korraldada /6, lk 102/. 

Selma Teesalu: „Hea une annab kerge õhtusöök umbes 1 tund enne magama minekut ja 

vajadusel rikastada toitu B3-vitamiini, kaltsiumi ja magneesiumiga /6, lk 102/“. 

Selle ajaga inimese melatoniini tase tõuseb ning teda hakkab vaevama uni. 

Melatoniinirikkad on tera- ja kaunviljad (kaer, oder, herned, oad), tomatid, banaanid. 

Melatoniinitaseme tõusu soodustab ka süsivesikuterikas toit. 

Selma Teesalu: „Uinutavat süsivesikuterikast õhtusööki tuleb süüa tühja kõhuga ilma 

valguproduktide ja rasvata. Ärge unustage vitamiine. Mõned, nt B3 ja B6, soodustavad 

melatoniini sünteesi. Enim melatoniini tootmist soodustavaid vitamiine leidub kuivatatud 

aprikoosides, päevalilleseemnetes, nisuidudes ja odras. B6-vitamiini on nisu täisterades, 

porgandis, sarapuupähklites, sojas, läätsedes, krevettides ja lõhelistes /6, lk 102/“. 

B6-vitamiini soovitatakse toidulisandina võtta päeva esimesel poolel. B3-vitamiini 

toidulisandina on parem võtta õhtul koos kaltsiumi (500-800mg) ja magneesiumiga 

(500mg) /6, lk 103/. 

Melatoniini uurijad on täheldanud, et käbinäärmes mõjutavad melatoniini tootmist 

elektromagnetväljad. Peamised saasteallikad on arvutid, mobiiltelefonid, koopiamasinad, 

televiisorid, elektriliinid ja halvasti isoleeritud juhtmed. 

Käbinäärme ülekoormatuse puhul võib välja kujuneda enneaegne vananemine ja 

elukvaliteedi ning meeleolu langus. Käbinäärmele toeks on antioksüdantide rikas toit 

rikkaliku taimetoidu sisaldusega. 

Kõige aluseks on aga alati inimesele sobiv elurütm. 

 

2.1.3. Und soodustavad taimed ja vannid 
 

Aastasadu on inimesed otsinud abi loodusest ning kergemate unehäirete korral võibki abi 

saada uinumist soodustavatest ravimtaimeteedest. 

Järgnevalt on kirjeldatud looduslikke und soodustavaid taimi ning rahustavat vanni /1, lk 

87-90/. 
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Palderjan 
Palderjanil on rahustav toime. Palderjan vähendab reflektoorset ärrituvust, stressi, 

närvipinget, kuna pärsib lihasspasme nii südames kui ka maos ja soolestikus, samuti 

seljas. 

Naistepuna 
Naistepuna mõjub rahustavalt kogu organismile, kuna avaldab toimet vereringele, 

hingamiselunditele, närvisüsteemile, samuti mõjutab maksa-, sapi- ja sooletalitlust ning 

vereloomet – tänu nendele omadustele maandab stressi. 

Humal 
Ka humalat tuntakse rahustavate ja lõõgastavate omaduste poolest. Humal mõjub 

rahustavalt kesknärvisüsteemile, normaliseerib mao ja soolestiku talitlust, aktiveerib 

kõhunäärme ja neerude tegevust. Humal on enamiku und soodustavate loodusravimite 

komponendiks. 

Meliss 
Melissil on rahustav, aga ka seedetrakti krampidest vabastav toime, on soovitatav soolte, 

mao ja sapi hädade korral. Melissi soovitatakse vereringehäirete ja närvisüsteemi 

kurnatuse korral, leevendab masendust. 

Kannatuslill (Passiflora) 
Kannatuslill rahustab, lisaks normaliseerib närvidest põhjustatud südamepekslemist, aitab 

ravida vereringe ja närvisüsteemi haigusi. 

Raudrohi 
Raudrohuteed ja ka –vanni kasutatakse unetuse ja stressi korral. Raudrohi stimuleerib 

organismi ainevahetust, samuti mao, soolte, maksa ja sapi ning neerude talitlust. 

Raudrohi parandab verevarustust, seetõttu soovitatakse raudrohujalavanne jalgade 

külmuse peletamiseks, eriti neil inimestel, kellel jalgade külmus takistab uinumist. Naistel 

mõjutab raudrohi hormoonide tootmist, seetõttu soovitatakse kasutada hormonaalsete 

häirete korral, kui kaasneb unetus. 

Piparmünt 
Piparmünt mõjub hästi vereringele ja kesknärvisüsteemile, aktiveerib maksa, sapi ja 

soolestiku ainevahetust, mõjub hästi naiste sugunäärmete talitlusele. 

Kummel 
Kummeliteed ja ka –vanni kasutatakse hingamiselundite ja närvisüsteemi häiretega 

seotud unetuse korral. Kummel soodustab kogu organismi paranemist. Kummelivann on 

soovitatav naha kihelusest ja kroonilisest ekseemist põhjustatud unetuse korral. Naistel 

soodustab kummel hormoonitootmist. 
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Kuusk 
Kuuseokka ekstrakti kasutatakse peamiselt jala- ja üldvannina, see stimuleerib 

hingamiselundite ja lihaste tegevust, parandab naha ja limaskestade ainevahetust, vannid 

mõjuvad rahustavalt. 

Lavendel 
Mõjub rahustavalt hingamiselunditele, närvisüsteemile, maole, soolestikule ja neerude 

talitlusele. Lavendliõli võib lisada nii jala- kui ka üldvannile. Lavendlivann on lõõgastav 

ning soovitatav üleminekueaga seotud unehäirete korral. 

Roosilõhnaline kuldjuur (Rhodiola) 
Kuldjuur aitab säilitada noradrenaliini, dopamiini ja serotoniini taset, mis on olulised, et 

leevendada stressi ning hästi magada.  

Vannisoolad 
Kaltsiumil ja magneesiumil on lihaseid rahustav ja lõõgastav toime. Magneesiumisoolasid 

kasutatakse eriti Kesk-Euroopas meeliülendava, masendust leevendava ja uinumist 

kergendava vahendina (näiteks magneesium-sulfaat veterinaariaapteegist). 

Oluline on meeles pidada, et ravivann tuleks teha vähemalt paar tundi enne magama 

minemist. 

 

2.1.4. Und soodustavad toidulisandid  
 

Kaltsium 
Uurimuses, mis avaldati ajakirjas Euroopa Neuroloogia, on kirjeldatud, et meie kehas on 

kaltsiumi tase kõrgeim sügavaimas unestaadiumis, st REM-unes (REM - rapid eye 

movement). Uurimus näitas, et REM-une häirumine on tingitud kaltsiumi puudusest ning 

peale vere kaltsiumisisalduse taastumist kehas taastus ka normaalne unetsükkel /9, lk7/. 

Kaltsium aitab ajul kasutada trüptofaani, et toota melatoniini. See selgitab ka, miks 

piimatooted, mis sisaldavad nii kaltsiumi kui ka trüptofaani, on parimad und soodustavad 

toiduained. 

Magneesium 
Stressiolukorras saavad organismi magneesiumi varud kiirelt otsa ning madalat 

magneesiumi taset seostatakse unehäiretega. 
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Teaniin 
Soodustab aju alfa-lainete tootmist – eesmärgiks on lõdvestumine ning äreva meele 

rahustamine. 

Türosiin 
Võib aidata parandada ärksust peale unepuudust. 

5HTP 
Võib aidata hoida serotoniini normaalset taset – serotoniini seostatakse meeleolu, 

emotsioonide, une ja söögiisuga. 

Uuringud näitavad, et 5HTP pikendab madala lainesagedusega und ning aitab ka halbade 

unenägude puhul /9, lk7/. 

 

2.2. Unehügieeni 10 põhitõde 
 

1. Ära veeda liiga kaua aega voodis. Kui oled ärganud, tule voodist välja. Mine 

voodisse alles siis, kui oled valmis magama jääma. 

2. Ära püüa vägisi magama jääda. Mida rohkem püüad, seda rohkem ärkveloleku 

seisund selgineb ja võimalus uinuda väheneb. 

3. Vii kell ära magamistoast. Nii kella tiksumine kui ka digitaalse kella helendav pind 

takistavad uinumist. 

4. Väldi kehalist aktiivsust hilja õhtul. Harjutusi ei tohiks teha vähemalt 2 tundi enne 

voodisse minemist. 

5. Väldi kohvi, alkoholi ja suitsetamist enne voodisse minekut. 

6. Ära söö raskesti seeditavat toitu enne voodisse minekut. 

7. Ära joo palju enne voodisse minekut. 

8. Mine magama ja tõuse üles regulaarselt samal ajal. 

9. Ära maga päeval. 

10. Veendu, et magamiskeskkond on võimalikult mugav (temperatuur, valgus, müra). 

 

3. Toitumine ja uni 
 

Vale toitumine raskendab uinumist ehk õiged toiduained, mis on jaotatud 

proportsionaalselt vastavalt energia kulutamise vajadusele kogu päeva lõikes, 

soodustavad uinumist ja hea une tekkimist.  
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Oluline on mitmekesine ja täisväärtuslik toitumine. Toidu peamised koostisosad on 

süsivesikud, valgud ehk proteiinid ja rasvad. Lisaks on toidus vajalikud vitamiinid, 

mineraalained ja mikroelemendid, kuid neist ei saa energiat. Nagu teada, saame me 

toidust elutegevuseks vajaliku energia. Kui saame toiduga rohkem energiat, kui organism 

suudab ära kulutada, läheb see energia rasvkoe moodustamiseks. Täisväärtuslikeks 

valguallikateks on kala, liha, kanamunad, piim, pärm, samuti mitmed suure õlisisaldusega 

seemned ning pähklid ja mandlid. Süsivesikute allikateks on näiteks puuviljad-juurviljad, 

teraviljatooted ja loomulikult kõik suhkrut sisaldavad toiduained. Rasva saame nii 

loomsetest kui taimsetest produktidest. Toiduratsiooni arvestades ning hommiku-, lõuna- 

ja õhtusöögi menüüd koostades on oluline jälgida toiduainete valikut ja kogust ning seda, 

missugused toiduained sisaldavad kiiresti imenduvaid ja missugused aeglaselt 

imenduvaid süsivesikuid. Süsivesikud imenduvad glükoosina ja insuliin, mida toodab 

pankreas, viib glükoosi kudedesse. Enam vajavad oma tegevuse jaoks energiat sellised 

koed nagu lihased ja aju. Fruktoosi ehk puuviljasuhkru muutumine glükoosiks võtab aega 

ja energia kättesaamine ei toimu nii kiiresti kui rafineeritud ehk valge suhkru korral. Vere 

glükoosisisalduse suurenemine vallandab insuliini eritumise pankreasest.  

Sageli on tööl käivate inimeste kõige suurem söögikord õhtune söögikord. Hiline ja raske 

õhtusöök rikub une, kuna pikali olles surub täis kõht südamele ja kopsudele, mille 

tulemusena on unega kaasnev lõdvestumine puudulik. Und rikuvad veel toiduained, mis 

tekitavad soolestikus gaase, näiteks sibul, kapsas, naeris, õunad, šokolaad. Sappi 

ärritavad toiduained on kurgid, õunad, kanamunad. Kuna sapi produktsioon algab mõnda 

aega pärast söömist, siis ei ole just kõige mõistlikum õhtueineks süüa omletti ja õunu, 

viimased kuuluvad traditsioonilisse hommikusöögi menüüsse.  

Soolestiku ensüümi- ja bakteritegevuse korrashoiu peale tuleb toitude valikul mõelda 

kogu päeva ulatuses, ainult siis saab õhtul rahulikult uinuda, ilma et puhitused ja 

täiskõhutunne ärataks. Hommikueine koostisse peaksid kuuluma jogurt, hapupiim või 

keefir. Und soodustava õhtueinena sobivad toiduained, mis sisaldavad aeglaselt 

imenduvaid süsivesikuid. 

Enne magamajäämist on soovitatav süüa kergelt, lihtsalt seeditavaid valgurikkaid toite. 

Parim aeg söömiseks on kolm tundi enne magamajäämist. Õhtusteks roogadeks sobivad 

näiteks pasta, puuviljad, piimatoidud. Piim sisaldab aminohapet trüptofaani, millel on 

mõningane uinutav toime. 

Tähtis on aga meeles pidada, et organism vajab täisväärtuslikuks funktsioneerimiseks 

kõiki toitaineid: valke, rasvu, süsivesikuid, lisaks mineraalaineid ja vitamiine. Viimaste 

vähesus või puudumine, olgu see tingitud ebaõigest toitumisest või omandamishäirest, 
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põhjustab unetust. Näiteks rauapuudust seostatakse rahutute jalgade häirest põhjustatud 

uinumisraskustega. Magneesiumi- ja kaaliumipuudus võib olla lihaskrampide ja öise 

ärkamise põhjus /10, lk 141/. 

Näiteks võttes menüüsse orgaaniliselt kasvatatud toiduaineid, suureneb koheselt 

vitamiinide ning mineraalainete tarbimine ning paraneb üldine enesetunne. B-vitamiinide, 

C-vitamiini ja foolhappe regulaarne tarbimine parandab serotoniini ja melatoniini tootmist 

ning järelikult aitavad need orgaanilised toiduained saavutada sügavamat ning pikemat 

und. 

2007. - 2008. aastal tehtud uuring Pennsylvania Ülikoolis näitas esmakordselt, et kindlad 

toitained mängivad olulist rolli une lühiajalisel või pikaajalisel kestvusel ning inimestel, kes 

toituvad mitmekesiselt – mis on tervisliku toitumise indikaatoriks – on ka tervislikum une 

struktuur. 

Michael A. Grandner, Phd, psühhiaatria instruktor ning Pennsylvania Une- ja 

Tsirkadiaalse Neurobioloogia Keskuse liige ütles: „Kuigi paljud meist tunnistavad, et on 

olemas seos selle vahel, mida me sööme ja kuidas me magame, on olnud vähe 

teaduslikke uuringuid, mis on seda teemat reaalse elu situatsioonis uurinud.“ „Üldiselt me 

teame, et need inimesed, kes kinnitavad, et magavad igal ööl 7-8 tundi, on tõenäoliselt ka 

parema tervisega. Me küsisime lihtsalt:“Kas on erinevusi nende inimeste dieedis, kellel on 

lühike, pikk või tavaline une struktuur /11/?““ 

Et sellele küsimusele vastata, analüüsisid uurijad 2007. – 2008. a USA rahvusliku tervise 

ja toitumise uurimise küsimustikku, mis sisaldas demograafilisi, sotsioloogilisi, 

majanduslikke, toitumisalaseid ning tervisega seotud küsimusi. 

Une pikkuse järgi jaotati inimesed gruppidesse järgnevalt: 

1) Väga lühikese unega (vähem kui 5 tundi öö jooksul); 

2) Lühikese unega (5-6 tundi öö jooksul); 

3) Tavalise unepikkusega (7-8 tundi öö jooksul); 

4) Pika unega (9 ja enam tundi öö jooksul). 

Küsimustele vastajate menüüd uuriti samuti väga täpselt alates klaasist veest kuni iga 

söögikorra detailse analüüsini. Selle andmestiku alusel analüüsisid uurijad, kuidas iga 

grupp erines 7-8 tundi magavast standardsest grupist toitainete ning kalorite tarbimise 

poolest. 
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Uurijad leidsid, et erinevates gruppides tarbiti kaloreid erinevas koguses. Lühikese unega 

inimesed tarbisid kõige rohkem kaloreid, neile järgnesid normaalse pikkusega unega 

magajad, neile omakorda väga lühikese unega inimesed ning lõpuks pika unega 

magajad. Erinevad grupid tarbisid ka erinevat tüüpi toitaineid, sealhulgas valku, 

süsivesikuid, vitamiine ja mineraale. 

Leiti, et väga lühikese unega inimesed tarbisid vähe kraanivett, lükopeeni (punastes ja 

oranžides toiduainetes) ja süsivesikuid, lühike uni oli seotud vähese C-vitamiini, 

kraanivee, seleeni (pähklid, liha, koorikloomad) tarbimise ning rohkema 

luteiini/zeaksantiini (rohelised lehtköögiviljad) tarbimisega. Pikk uni oli seotud vähema 

koguse teobromiini (šokolaad ja tee), lauriinhappe (küllastatud rasvas), koliini (munad ja 

rasvane liha), süsivesikute ning suuremas koguses alkoholi tarbimisega. 

„Üldiselt inimesed, kes magavad 7-8 tundi igal ööl, erinevad oma toitumiselt nende 

inimeste poolest, kes magavad kas rohkem või vähem. Me leidsime samuti, et lühike ja 

pikk uni oli seotud väiksema toiduainete valikuga“, rääkis dr Grandner. „Mida me ei tea, 

on see, kas inimesed on dieeti vahetades võimelised muutma oma une pikkust /11/?“ 

Lühikest und seostatakse kaalutõusu ja ülesöömisega, diabeediga ning südame-

veresoonkonna haigustega. Iinimesed, kes magavad liiga pikalt, kogevad samuti 

negatiivset mõju tervisele. 

 

3.1. Und häirivad toidud 
 

Lisaks kohvile ja energiajookidele on mõistlik rahutu öö vältimiseks hoiduda ka 

alljärgnevaist toitudest /10, lk 140/: 

• Kõvad juustud. Kui tahad magusalt põõnata, siis hoidu vastu ööd näiteks 

parmesanist. Kõvad juustusordid sisaldavad ohtralt aminohapet nimega türosiin, 

mis tekitab une asemel energiat. 

• Vürtsikad road (kaasaarvatud sibul) võivad küll head maitsta, kuid une-eelseks 

ampsuks neid ei soovitata. Vürtsikas toit võib põhjustada kõrvetisi, mis lamades 

ainult ägenevad. 

• Töödeldud või suitsutatud liha sisaldab samuti türosiini. Lisaks ei ole see eriti 

tervislik. 

• Alkoholi kasutavad paljud inimesed lõõgastumiseks, kuid tegelikkuses ei lase see 

kehal sügavasse unne vajuda. 
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• Piimašokolaad sisaldab jällegi türosiini, mis töödeldakse kehas ümber 

virgutusaineks dopamiiniks. Tulemuseks on rahutustunne, mis võib öösel kaua 

üleval hoida. 

• Tomatikastmeid söö paar tundi enne magamaminekut, sest neil on kalduvus 

põhjustada kõrvetisi. 

• Ženšenni sisaldavast teest hoia enne und eemale. Paljud kurdavad pärast selle 

tarbimist unetuse ja erutuse üle. 

• Hapendatud sojatooted on ühed türosiinirikkamad. Seega väldi mitu tundi enne 

magamaminekut sojakastet, tofut ja teriyaki-kastet. 

Lisaks ülalnimetatud toiduainetele viivad une ka gaseeritud joogid (näiteks limonaad); 

šokolaad ja maiustused (ka kunstlikud magustajad); rafineeritud süsivesikud (kasutavad 

ära B-vitamiini ja tekitavad hüpoglükeemia); konservandid; mitteorgaaniline toit, mis 

sisaldab pestitsiide; konservid; MSG (naatriumglutamaat); lisa- ja säilitusained. 

 

Hoidu toitudest, mis sisaldavad türamiini! 

Enne magaminekut ei tohiks tarbida toiduaineid, mis sisaldavad türamiini, sest see aine 

tõstab tuntud ajustimulandi  noradrenaliini ehk norepinefriini taset. 

Türamiini sisaldavad järgmised toiduained /12/: 

• Peekon 
• Juust 
• Šokolaad (kakaosisaldusega alla 70%) 
• Baklažaan 
• Sink 
• Kartulid 
• Hapukapsas 
• Suhkur 
• Vorstid 
• Spinat 
• Tomat 
• Vein 

 

 

3.2. Uinumist soodustavad toidud 
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• Kirsid sisaldavad melatoniini – see aine aitab kontrollida sisemist kella ja aitab 

koos seemnetega tasakaalustada und. Heaks uneks peaks piisama peotäiest 

kirssidest umbes tund enne magamajäämist. 

• Banaanides suures koguses leiduv kaalium ja magneesium lõdvestavad lihaseid 

loomulikul teel. Siiski ei ole korraga soovitatav süüa üle poole banaani (tõstab liialt 

veresuhkru taset). 

• Leib ja täisterapasta ehk süsivesikuterikas toit kiirendab ja vabastab insuliini 

teket, mis põhjustab unisust. Süsivesikuterikka toidu portsjoni suurust tuleks 

piirata (näiteks 1 viil leiba või 50 g pastat ühe toidukorraga). 

• Kaerahelbed ja täisterahelbed põhjustavad samuti insuliini teket ja suurendavad 

naturaalset suhkru taset veres, mis muudab meid uniseks. Kaerahelves on 

loomulik melatoniini allikas, mida paljud inimesed tarvitavad, et paremini magada. 

• Piim sisaldab aminohapet L-trüptofaani, mis stimuleerib rahustava toimega 

serotoniini teket. Piim on lisaks ka kaltsiumirikas, mis aitab samuti paremini 

magada ning sooja piima joomine on rahustav tegevus iseenesest. 

 

Tervislikud toidud, mis soodustavad und 
 

Energiat andvad ning und soodustavad toiduained on näiteks toidud täisteraviljast, mis 

vabastavad energiat aeglaselt kogu päeva jooksul ning omavad und soodustavat efekti, 

sest nad suurendavad serotoniini teket (aju neurotransmitter, mis soodustab und). Keha 

reageerib toidule erinevalt, sõltudes söömise kellaajast. Nimetatud kellaajaline sõltuvus 

on tingitud keha hormonaalsest aktiivsusest ning ööpäeva rütmist. Väidetavalt kõige 

parem toiduaine, mis soodustab und, on salat, sest salatis sisaldub oopiumilaadne aine 

(ingl k lactucarium) ning niatsiin (B3). Niatsiin osaleb serotoniini sünteesis ning järelikult 

soodustab korralikku und. Alati ei peagi salatit toorelt sööma, võib valmistada ka 

salatilehtedest tõmmist hea une saamiseks /12/.  

Selleks, et aju saaks rohkem trüptofaani, tuleks trüptofaanirikkaid toiduaineid süüa koos 

süsivesikurikaste toiduainetega. Seda selleks, et süsivesikuterikast toitu süües vabaneb 

kehas insuliin, mis juhib aminohapped ajust eemale, jättes trüptofaanile suurema 

võimaluse läbida aju-vere barjäär ajju jõudmiseks. 

Alljärgnevalt on esitatud nimekiri trüptofaanirikastest tervislikest toiduainetest /13/: 

• Oad; 

• Täisteravili, k.a. riis; 
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• Läätsed; 

• Kikerherned; 

• Metspähklid; 

• Maapähklid; 

• Munad; 

• Päevalilleseemned; 

• Seesamiseemned; 

• Miso (fermenteeritud sojaoad); 

• Magustamata sojapiim; 

• Toorpiimatooted (kui ei esine piimatalumatust). 

Trüptofaanirikkaid toite võiks kombineerida süsivesikutega näiteks alljärgnevalt: 

• Misosupp riisiga; 

• Täisterapita hummusega (lisa maitseks tomatit ning punase sibula viile); 

• Magustamata täisterapuder sojapiimaga; 

• Riis läätsedega; 

• Riis, mustad oad ja avokaadokreem; 

• Aurutatud brokoli hummusega; 

• Täistera röstleib munaga. 

 

Kuidas toituda tervislikult ka väsinuna? 
 

• Hoia käeulatuses puuvilju, rosinaid või pähkleid, et saaksid neid krõbistada, kui 

tunned nälga, kuid oled toiduvalmistamiseks liiga väsinud. 

• Kodust välja minnes on hea kotis kaasas kanda ühte puuvilja. 

• Ebatervislikust kiirtoidust ning poolfabrikaatidest hoidumiseks hoia alati kodus 

käepärast tervislikku valmistoitu. Ning toidupoes püüa näljasena mitte käia – see 

suurendab tõenäosust anda järele kiusatusele osta kiirtoitu, selmet valida midagi 

tervislikku. 

 

Und soodustav menüü on esitatud lisas nr 1 /12/. 

Kui õhtusöök sisaldab trüptofaani sisaldavatele toiduainetele lisaks ka veel aeglaselt 

imenduvaid süsivesikuid ning valke sisaldavaid toiduaineid, siis organism rahuneb ja 

muutub uniseks. 

Head õhtusöögid on näiteks:  
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• Kalkuniliha koos tumeroheliste köögiviljadega; 

• Omlett  köögiviljadega; 

• Oad, pruun riis ja lehtsalat; 

• Caesari salat kanaga; 

• Kana- või kalkuniliha salat seesami- või päevalilleseemnetega; 

• Kala aurutatud köögiviljadega. 

 

4. Veresuhkur ja uni 

4.1. Katkematu stressitsükkel: liiga madal ja liiga kõrge 
veresuhkru tase 

 

Kosutava une saavutamiseks on oluline hoida veresuhkru tase tasakaalus. 

Hilisõhtune söömine tõstab veresuhkru taset. Sel ajal, kui organism magab, läheb keha 

säästurežimile. Kui süüa enne magamaminekut, siis öösel magamise ajal veresuhkru tase 

langeb järsult ning see häirib und. Öine veresuhkru tasakaal mõjutab nii une kvaliteeti kui 

ka kehakaalu.  

Magamine kujutab endast lõdvestus- ning taastusprotsessi ja seepärast peaks olema 

kortisooli – stressi hormooni – tase öösel kõige madalam. Kui veresuhkru tase langeb 

keset ööd järsult, siis kortisooli tase tõuseb ning melatoniini tootmine väheneb. Madala 

veresuhkru taseme sümptomid võivad olla järgmised: higistamine, ärevus, näljatunne, 

värisemine ja nõrkusetunne. Kui veresuhkru tase langeb, põhjustab see glükoosi 

reguleerivate hormoonide nagu adrenaliin, glükagoon, kortisool ja kasvuhormoon 

eritumist, mis saadavad ajju signaali, et on vaja toitu saada – selle peale organism ärkab 

ja uni on häiritud. 

Mehhanism töötab järgnevalt /14/: 

• Veresuhkru tase tõuseb järsult; 

• Pankreas vabastab insuliini, et saada suhkrut verest kätte; 

• Kui veresuhkru tase tõuseb tihti järsult, siis pankreas edastab vereringesse liiga 

palju insuliini; 

• Liiga suur hulk insuliini tingib omakorda järsu veresuhkru languse; 

• Veresuhkru taseme järsk langus annab häire neerupealistele; 

• Neerupealised eritavad stressihormoone adrenaliini, noradrenaliini ja kortisooli; 
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• Kortisool tõstab veresuhkru taset ja põhjustab ärevust; 

• Pidevad järsud veresuhkru langused kurnavad neerupealiseid. 

Toidukordade vahelejätmine või tärkliserikaste ja magusate toitude sage söömine 

põhjustavad veresuhkru taseme järske langusi ning viivad ühe ja sama tulemuseni – 

neerupealiste väljakurnamiseni. Huvitav on see, et inimesed, kes jätavad sageli 

söögikordi vahele, kasutavad rohkem liigselt suhkrut sisaldavaid toite energiataseme 

kiireks tõstmiseks. Niisugune veresuhkru jojo-efekt kurnab ära endokriinsüsteemi. 

Mida aeglasemalt toimub insuliini  eritumine, seda aeglasemalt kulutatakse toiduainest 

saadud energiat ja organismil puudub vajadus nii-öelda lisakütuse järele, mida koed 

tegelikult ei suuda ära tarbida. Mida rohkem on süsivesikuid sisaldavates toiduainetes 

kiudaineid, seda aeglasemalt toimub soolest verre imendumine ja seda kasulikumad on 

need toiduained organismile. Toiduained, mis sisaldavad aeglaselt imenduvaid 

süsivesikuid, on näiteks köögiviljad, juurviljad, täisteratoidud, kaer, oder, tume riis, 

spargel. Kiiresti imenduvaid süsivesikuid seevastu sisaldavad banaanid, kartulid, 

friikartulid, sai, valge riis, kokakoola ja muud karastusjoogid ning suhkur. Aeglaselt 

imenduvad süsivesikud ei põhjusta kiiret ja järsku insuliinihulga suurenemist. Kiire 

insuliinisisalduse suurenemine seevastu põhjustab ka energia kiire kättesaadavuse ja 

soodustab kaalu tõusu. Süsivesikuid tuleks tarbida koos valkudega, siis imenduvad nad 

aeglasemalt ja tõstavad ka veresuhkru taset aeglasemalt.  

Probleeme tekitab ka õhtune või öine liiga kõrge veresuhkru tase. Kõrge veresuhkru tase 

on enam levinud kui madal veresuhkru tase. Kui veresuhkur on kõrge enne 

magamaminekut, siis keha funktsioonid võivad olla liiga aktiivsed selleks, et 

magamaminekuks lõdvestuda ja rahuneda. Enesetunne võib olla väga väsinud, aga meel 

ei rahune. Kui õhtul süüa liiga suure suhkrusisaldusega eine, siis stressihormoonid 

aktiveeruvad ning hoiavad organismi ärkvel. Mida enam ärritutakse sellest, et ei saa 

magama jääda, seda enam stressihormoone eritub organismi. Sellest sünnib unetuse 

nõiaring. 

Kõrge veresuhkru tase organismis võib viivitada söögiisu reguleeriva hormooni – leptiini – 

eritumist. Kui leptiini eritumine algab alles hommikutundidel, siis see takistab erksust 

suurendava hormooni – kortisooli – eritumist, mis põhjustab hommikust uimasust ning 

väsimust. 

Veresuhkru tasakaalutus põhjustab erinevaid sümptomeid õhtul, öösel ja hommikul: 

• Tugev nälg hommikuti; 

• Öine higistamine; 
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• Peavalu magamise ajal või ärgates; 

• Uimane olek hommikul; 

• Mäluhäired; 

• Kohvi vajadus kohe hommikul selleks, et ärgata. 

 

Järgnevalt on esitatud ülevaade katsest süsivesikute mõju kohta unele, mida on 

kirjeldatud ajakirja The American Journal of Clinical Nutrition veebruarinumbris 2007.a 

/15, lk 426-430/. 

Taust 
Süsivesikute tarbimisel trüptofaani  kontsentratsioon vereplasmas tõuseb. 

Eesmärk 
Eesmärgiks oli uurida süsivesikute mõju unele. Vabatahtlike abiga uuriti glükeemilise 

indeksi (GI) ning une-eelse viimase söögikorra kellaaja mõju unele. 

Projekt 
Uurimuse käigus võrreldi kõrge ja madala GI-ga süsivesikutel baseeruva eine mõju une 

kvaliteedile, eine söömise aeg oli 4 tundi enne uinumist. Samuti hinnati kõrge GI-ga eine 

mõju une kvaliteedile, eine söömise aeg oli 4 ja 1 tund enne uinumist. 12-le tervele 

mehele vanuses 18-35 aastat anti 3212 kJ-ne  kõrge GI-ga või madala GI-ga eine (eine 

kaloraažist moodustas 8% valk, 1,6% rasvad, 90,4% süsivesikud)  4 tundi enne 

harjumuspärast  magamaminekut. Teisel juhul anti kõrge GI-ga eine 1 tund enne 

uneaega. Eine koosnes 600 g aurutatud riisist, 200 g aurutatud köögiviljadest ning 

tomatipüreest. Riis oli kas madala (Mahatma pikateraline riis, Riviana Foods Inc, Sydney, 

Austraalia; GI=50) või kõrge (Jasmiini pikateraline riis, Riviana Foods Inc, GI=109) GI-ga. 

GK (glükeemiline koormus) arvutamiseks kasutati valemit: GI/100*süsivesikute sisaldus 

toiduportsjonis (grammides). Glükeemiline koormus madala GI-ga toiduportsjonil ja kõrge 

GI-ga roiduportsjonil oli vastavalt 81,3 GK ja 175 GK.   

Tulemused 

Tuvastati märkimisväärne uinumise kiiruse suurenemine kõrge GI-ga (9,0 ± 6,2 min) eine 

söömisel võrrelduna madala GI-ga (17,5 ± 6,2 min)  eine söömisega, mõlemad eined 

söödi  4 tundi enne uneaega. Kõrge GI-ga eine, mida anti 4 tundi eine uinumist, lühendas 

tunduvalt uinumise aega võrrelduna olukorraga, kus sama einet anti 1 tund enne 

uinumise aega. Näitajad olid vastavalt 9,0 ± 6,2 min ja 14,6 ± 9,9 min. 

Uurimuse tulemused on esitatud alljärgneval joonisel. 
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SOL – uinumise kiirus minutites    High-GI – kõrge GI 

Meal – eine       Low-GI – madal GI 

 

Joonis 1. Uinumise kiiruse võrdlus kõrge ja madala GI-ga eine tarbimisel. 

 

Järeldused 
Tuvastati, et  süsivesikutel põhinev kõrge GI-ga eine lühendas tunduvalt uinumiseks 

kulunud aega võrrelduna madala GI-ga einega ning mõju oli kõige tuntavam  eine 

söömisel 4 tundi eine magamajäämist. Selle tulemuse olulisust unehäiretega inimestele 

tuleks katsetada veel tulevikus. 

Seega oli käesoleva uuringu eesmärgiks uurida süsivesikute rolli une parandamisel ning 

eriti GI  mõju une struktuurile. Uurimuse läbiviijad püstitasid hüpoteesi, et kõrge GI-ga 

eine, mida antakse katsealusele 4 tundi enne uinumist, parandab suurema koguse 

insuliini vabanemise tõttu une kvaliteeti võrreldes madala GI-ga einega. 

 

 

4.3. Insuliini resistentsus 
 

Soome uneterapeut Susan Pihl kirjutab ajakirjas „Uneuudised“ ilmunud artiklis „Toit ja uni“ 

nii isuliini- kui ka leptiiniresistentsusest /16/.  

Mõned uuringud on näidanud, et unepuudus mõjutab insuliinitundlikkust ja süsivesikute 

ainevahetust. Kui magame liiga vähe, siis toodab keha rohkem stressihormooni kortisooli, 

mis omakorda tingib insuliini eritumise suurenemise. Seepärast muutub raskemaks keha 
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rasvade lõhustumine ning on ka raske kehakaalu alandada. Lisaks häirub süsivesikute 

ainevahetus ning kõhurasva ladestus suureneb. Veresuhkru tase suureneb, mis võib viia 

olukorrani, kus rakud ei suuda kasutada insuliini. Rakkudel on jätkuvalt „näljatunne“ ja 

organism tahab kogu aeg suhkrut juurde. Pikalt jätkudes võib olukord areneda 

metaboolseks häireks ehk ainevahetussündroomiks (insuliini resistentsuse sündroom) 

ja/või II tüüpi diabeediks. 

Insuliini resistentsusest annab ülevaate joonis nr 2 /16/. 

 

 

   

 

Joonis nr 2. Insuliini resistentsus. 

 

Biokeemilise tasakaalu saavutamiseks on vaja pöörata tähelepanu toiduvalikule, 

hoolitseda une eest ning kontrollida stressi. 

Une ajal oleme ööpäevast kõige pikema aja ilma toiduta, mistõttu tuleb hoolitseda 

veresuhkru tasakaalu eest öösel. Õige toiduvalikuga võime tasakaalustada ka und, et see 

oleks värskendav ja tervislik ning et hommikul esimese asjana ei peaks jooma kohvi või 

teisi stimulante. Hea uni võimaldab põletada rasva ka öösel ning seega on kehakaal 

parema kontrolli all. 

Oluline on regulaarne söömine terve päeva vältel, kindlasti tuleb põhitoidukordade vahel 

süüa oode, sest siis põhitoidukorra ajal sööma minnes ei sööda liiga palju toitu korraga. 
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Kui ollakse hädas hüpoglükeemiaga ning ärgatakse öösel, siis võiks süüa tükikese 

kalkuniliha või mingit muud valku (näiteks magustamata jogurt). 

Liiga kõrget veresuhkru taset saab ära hoida, vältides nn kiireid süsivesikuid sisaldavaid 

toite. Nendeks on näiteks suhkur, saiakesed, koogid, valge sai, pitsa, valgest jahust 

pasta, valge riis, maiustused, limonaad, magusad puuviljad, alkohol ja kartulid. Kiired 

süsivesikud tõstavad veresuhkrut kiiresti ning neid aineid tahame me siis, kui on tugev 

nälg või stress.  

 

4.4. Leptiini resistentsus 
 

Leptiin avastati 1994. a – see on hormoon, mis osaleb süsivesikute ainevahetuses, 

reguleerib küllastustunnet ning osaleb rasvade moodustumisel /16/. 

Kui leptiini tase on madal, tahab keha just süsivesikuterikast toitu. Leptiin osaleb ka 

muudes keha toimingutes: nälg, stressivastus, rasvapõletus ja rasva kogumine, 

kehatemperatuur, pulss, sigimine, luude moodustumine ja vere suhkrusisaldus. 

Uuringute tulemusena on leitud, et unepuudus vähendas leptiini osakaalu tervetel 

normaalkaalus meestel, kuid ülekaalulistel isikutel oli leptiini tase kõrge /16/. Selgus, et 

neil oli nö leptiiniresistentsus: nende keha tundlikkus leptiinile oli muutunud (vt 

insuliiniresistentsus).  Leptiini resistentsuse puhul aju ei tunne leptiini mõju.  

Leptiini produtseeritakse rasvarakkudes.  Selle funktsiooniks on ajus ühe teise ensüümi 

produktsiooni suurendamine, mille tagajärjel kiireneb rasvade põletamine organismis. 

Lühidalt – kui rasvarakud suurenevad, siis hakkavad nad rohkem leptiini tootma, mis 

omakorda annab signaali ajule, et rasva tuleb rohkem ja kiiremini „põletada“.  Leptiini 

resistentsuse puhul algab nõiaring: tunned nälga, sest aju annab teada, et kehas ei ole 

piisavalt rasva; sööd edasi, sest ei tunne küllastustunnet; söömise peataks leptiin, mille 

häält organism ei kuule, kuigi seda moodustub kogu aeg juurde; kehakaal hakkab 

tõusma. 

Leptiini resistentsust kirjeldab kujukalt joonis nr 3 /16/. 
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Joonis nr 3. Leptiini resistentsus. 

 

Lisaks kehakaalu muredele on häiritud uni. Leptiiniresistentsus suurendab 

stressihormoonide hulka ja sel viisil häirub uni. 

Insuliini- ja leptiiniresistentsuse tõrjumiseks on võimalik end ise aidata: rakke tuleb 

õpetada. Peamine põhjus resistentsuse tekkel  on liigne kiirete ja liiga puhaste 

süsivesikute tarvitamine. 

Leptiini- ja insuliiniresistentsust põhjustab järgmiste ainete liiga suur tarvitamine: 

• Kiired süsivesikud (pasta, sai, alkohol, suhkur); 

• Loomsed rasvad (või, sealiha); 

• Transrasvad (margariin, krõpsud, friikartulid); 

• Omega-6 rasvhapped (maisi-, päevalille-, värvohaka/safloor- ja 

viinamarjaseemneõli). 
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4.5. Leptiini- ja/või  insuliiniresistentsuse ravimine toiduga 
 

Menüüsse peaks lisama järgmisi toiduaineid: 

• Omega-3 rasvhapped (lõhe, makrell); 

• Kalaõlid (kalamaksaõli); 

• Rohelised lehtköögiviljad; 

• Pähklid; 

• Lina-, kanepi- ja chia seemned; 

• Värvilised köögiviljad; 

• Vähe suhkrut sisaldavad puuviljad; 

• Oad. 

Vältida tuleks järgmisi aineid: 

• Kunstlikud magustajad; 

• Light-tooted; 

• Kunstlikult maitsestatud toidud. 

Susan Pihl ütleb: „Soomes on muutunud unetus „rahvahaiguseks“. Unepuudus tekitab 

näljatunnet ja väsimust /16/“. 

Väikesed muudatused võivad palju kasu tuua. Muutes elustiili, liigutades end rohkem ning 

vältides kiireid süsivesikuid saabub kiire mõju organismile: võib leida üles jälle hea une ja 

erksuse, uue elustiili ja oma vöökoha. 

 

Kokkuvõte 
 

Tervise ja normaalse une alus on täisväärtuslik toitumine. Organism vajab normaalseks 

funktsioneerimiseks kõiki toitaineid: valke, rasvu, süsivesikuid, lisaks mineraalaineid ja 

vitamiine. Viimaste vähesus või puudumine, olgu see tingitud ebaõigest toitumisest või 

omastamishäiretest, põhjustab unetust.  



  Unetus ja toitumine 
  Signe Muuk 2013 
 

30 

 

Söögil ja joogil on suur mõju ärkvelolekule ja unele, sest mõlemad mõjutavad 

energiataset ning selle kaudu ka kehakaalu ja üleüldist tervist. Teatud toiduained teevad 

uniseks ning teised ergutavad nii, et magamine on raske. Seetõttu on oluline valida 

hoolikalt sööki ja jooki, et uni ja ärkvelolek oleksid võimalikult tasakaalus. 
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Lisa 1. Und soodustav toitumisplaan 

Hommikusöök: 
Omlett 
2 viilu täisteraleiba tahiiniga 
Puuvijamahl (apelsin, greip, jõhvikas, pomelo) 
Roheline tee  
 

Oode: 
Variant 1: 
Õun või ½ banaani 
 
Variant 2:  
Kuivatatud puuviljad (näiteks 10 rosinat, 1 dattel või 3 ploomi) 
 

Lõunasöök: 
Variant 1: 
Tuunikala salat oliivide ja fetajuustiga 
2 viilu täisteraleiba 
 
Variant 2: 
Aurutatud kala 
Keedetud kartulid (2 väikest) või pruun riis (80g) 
Toorsalat oliiviõliga 
 
Variant 3 (taimetoilasele): 
Seened 
Idud 
Vokitud köögiviljad 
2 viilu täisteraleiba 
 
Joogiks vesi 
 

Oode: 
Variant 1: 
Viigimari (1 tk) või dattel (1 tk) või ploomid (3 tk) või rosinad (10 tk)  
 
Variant 2: 
Väike tops naturaalset jogurtit ½ tl palmisuhkru ning pähklitega 

 

Õhtusöök: 
Variant 1: 
Grillitud kanaliha, kalkuniliha või kala 
Köögiviljad 
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Variant 2 (taimetoitlasele): 
Vokitud köögivili 
Kuskuss 
 
 
 
Variant 3: 
Toorsalat oliiviõliga (lehtsalat või hiina kapsas, brokoli, porgandid, lillkapsas) 
Pruun riis või täistera pasta 
 

Enne magamaminekut: 
Viielehise eluväädi tee 
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