
Kuolema kuittaa univelat? 
Univajeella on vaikutuksia sydän- ja verisuonitau-
tien riskitekijöihin

Aristoteles pohti jo 300-luvulla 
ennen ajanlaskumme alkua, 
onko uni mielen, ruumiin vai 
kenties molempien toiminto. 

Sittemmin ajateltiin pitkään, että uni 
tapahtuu aivoissa ja aivoja varten. 
Nykyään yhä laajemmin tunnustetaan 
aivojen ja muun elimistön yhteistoi-
minta, ja tämä käsitys on saanut jalan-
sijaa myös unitutkimuksessa. 

Epidemiologisissa aineistoissa on 
havaittu yhteys unen pituuden ja kuol-
leisuuden välillä (1). Osassa tutkimuk-
sista tämä yhteys on näyttäytynyt U:n 
muotoisena, eli sekä keskimääräistä 
vähemmän että enemmän nukkuvilla 
on tarkastelujaksolla ollut suurempi 
kuolleisuus kuin ns. normaaliunisilla. 
Unella on havaittu samantyyppisiä yh-
teyksiä myös mm. tyypin 2 diabetek-
seen ja ylipainoon (1). 

Unen säätelyyn osallistuu Borbé-
lyn 1980-luvulla esittämän teorian 
mukaan kaksi prosessia: kellon tavoin 
unen ajoituksesta vastaava vuorokau-
sirytmi eli sirkadiaaninen rytmi sekä 
tiimalasin tavoin unen määrää säätele-
vä homeostaattinen prosessi (2). Näillä 
molemmilla on havaittu vaikutuksia 
kansantautien riskitekijöihin (3). 

Sirkadiaanisen rytmin tehtävänä on 
pitää elimistön toiminnot synkronoi-
tuina. Auringon valojakson tahdistama 
keskuskello aivojen suprakiasmaatti-
sessa tumakkeessa säätelee muiden 
elinten ja kudosten kellojen rytmiä 
mm. melatoniinihormonin avulla. 
Kellot saattavat kuitenkin mennä epä-

tahtiin esimerkiksi univajeessa, aika-
vyöhykkeiden yli matkustettaessa tai 
vuorotyössä. Elintoimintojen epäsynk-
ronisaation on esitetty olevan yhtey-
dessä aineenvaihdunnan häiriöihin ja 
sitä kautta suurentuneeseen tautiris-
kiin (3). 

Fysiologiset muutokset unen aikana
Uni ei ole passiivinen tila, vaan nuk-
kumisen aikana elimistö toteuttaa 
monia huoltotoimenpiteitä. Univai-
heiden aikana aivoissa ja koko elimis-
tössä tapahtuu monenlaisia fysiologi-
sia muutoksia. Ortouneen vaipuessa 
autonominen hermosto siirtyy sym-
paattisesta parasympaattiseen domi-
nanssiin. Verenpaine, hengitystiheys 
ja ruumiinlämpö laskevat ja korti-
kaalinen verenkierto vähenee. Aivo-
sähkökäyrässä tämä ns. non-REM-uni 
näkyy syventyessään yhä korkea-
amplitudisempina, matalataajuisem-
pina aaltoina. REM- eli vilkeuni taas 
muistuttaa EEG:ssä valvetta korkea-
taajuuksisine ja matala-amplitudisine 
aaltoineen. Silmiä liikuttavia lihaksia 
lukuun ottamatta tahdonalaiset lihak-
set ovat pitkälti lamassa, ja verenpaine, 
sydämen syke, hengitys ja kehon läm-
pötila ovat epäsäännöllisiä. Uni-valve-
rytmi sekä vuorokausirytmi vaikutta-
vat myös mm. hormonien tuotantoon, 
aineenvaihduntaan ja immuunijärjes-
telmään. 

Univaje väestössä
Arviot univajeen yleisyydestä suoma-
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Riittämätön uni on yhdistetty 
epidemiologisissa tutkimuksissa 
suurempaan riskiin sairastua sydän- 
ja verisuonitauteihin ja tyypin 2 
diabetekseen. Kokeelliset tutki-
mukset tukevat näitä havaintoja 
osittain: univajeen on osoitettu he-
rättävän tulehdusreaktion ja ajavan 
glukoosiaineenvaihduntaa insuliini-
resistenssin suuntaan. Univajeella 
on myös monimutkainen yhteys 
painonhallintaan. Lyhyet unet 
vähentävät ”kylläisyyshormoni” 
leptiiniä ja lisäävät ”nälkähormoni” 
greliiniä lisäten ruokahalua, mikä 
saattaa johtaa liialliseen syömiseen 
ja tilanteen kroonistuessa ylipai-
noon. Univajeessa myös motivaa-
tio terveellisten elämäntapojen 
vaalimiseen vähenee. Nämä tekijät 
saattavat selittää väestöaineistoissa 
vähän nukkuvilla havaittua keski-
määräistä suurempaa painoindek-
siä. Sekä unen määrä ja laatu että 
ajoitus näyttävät olevan tärkeitä 
painonhallinnan ja sydänterveyden 
kannalta.
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laisessa aikuisväestössä vaihtelevat 
usein noin 10–20 prosentin tuntu-
massa (4). Tutkimuksemme mukaan 
FINRISKI 2007 -väestöaineiston osa-
otoksessa (N=518; ikä 25–74 v. [52±14 
v.]; 54% naisia) ja LASERI-seurantatu-
kimuksen 2007-aikapisteessä (N=2221; 
ikä 30–45 v. [37±5 v.]; 45% naisia) uni-
vajetta kokevien osuudet olivat 18 ja 
16 prosenttia (5). 

Riittämättömän unen syynä voi-
vat olla primaariset unihäiriöt, kuten 
unettomuus tai uniapneatauti. Toisaal-
ta myös muut psyykkiset (erityisesti 
stressi, masennus ja ahdistus) tai fyy-
siset ongelmat ja sairaudet vaikuttavat 
usein unen määrään ja laatuun. Myös 
vuorotyö, perhe-elämä sekä nykyai-
kaisen 24 tunnin yhteiskunnan mah-
dollistamat poikkeavat rytmit voivat 
aiheuttaa univajetta.

Unen puute riskitekijänä 
Unen määrän ja kuolleisuuden välistä 
yhteyttä on selvitetty useissa epidemio-
logisissa tutkimuksissa niin Suomessa 
kuin maailmalla. Vaikka kaikissa tutki-
muksissa ei olekaan havaittu yhteyttä, 
useissa tutkimuksissa on raportoitu 
U:n muotoinen yhteys (6,7). Vertailu-
kohtana on käytetty nk. normaaliuni-
sia, joihin tyypillisesti luetaan 7–8 tun-
tia vuorokaudessa nukkuvat, mutta 
määritelmä vaihtelee eri tutkimusten 
välillä (8). Suurempi kuolleisuus sekä 
keskimääräistä vähemmän että enem-
män nukkuvilla viittaisi siihen, että 
liian vähäisen unen lisäksi myös liika 
uni saattaa olla terveydelle haitallista; 
tosin suurin osa näistä tutkimuksista 
raportoi vain korrelaation eikä sinänsä 
kerro syy-seuraussuhteista. On siis 
mahdollista, että osa korrelaatiosta 
selittyy muilla sekä unen pituuteen 
että terveyteen liittyvillä tekijöillä, 
joita ei näissä tutkimuksissa ole otettu 
huomioon. On myös ehdotettu, että 
lyhyeen ja pitkään uneen liittyvät ris-
kit edustavat erillisiä ilmiöitä ja niitä 

pitäisi käsitellä erikseen (8). 
Yleisen kuolleisuuden lisäksi eri-

tyisesti sydän- ja verisuonitautikuol-
leisuuden on ehdotettu olevan yhte-
ydessä unen määrään. Suomalaisessa 
tutkimuksessa unen pituuden ja ylei-
sen kuolleisuuden U:n muotoinen yh-
teys havaittiin 35 vuoden tarkastelu-
jaksolla molemmilla sukupuolilla, ja 
suurin sydän- ja verisuonitautikuole-
man riski oli sekä lyhyimpien (≤5 h) 
että pisimpien (≥10 h) unien ryhmis-
sä (6). Muiden olennaisten riskiteki-
jöiden huomioon ottamisen jälkeen 
riippumaton tilastollinen assosiaatio 
kardiovaskulaarikuolleisuuteen ha-
vaittiin kuitenkin vain naisilla. Myös 
muissa tutkimuksissa on havaittu ero-
ja sukupuolten välillä. 

Sepelvaltimoiden kalkkeutumisen 
riskin on yhdysvaltalaisessa tutkimuk-
sessa havaittu olevan suurempi vä-
hemmän nukkuvilla (9). Japanilainen 
väestötutkimus puolestaan ei löytänyt 
yhteyttä lyhyen unen ja ateroskleroo-
sin välillä (10). 

Univajeessa sympaattinen hermos-
to ja hypotalamus-aivolisäkeakseli 
(HPA-akseli) ovat aktiivisia, ja joiden-
kin tutkimusten mukaan mm. korti-
solin eritys kiihtyy (11). Verenpaineen 
on havaittu olevan univajeessa kor-
keampi niin kokeellisissa olosuhteis-
sa kuin väestötasolla (12). Tuoreessa 
suomalaisessa pitkittäistutkimukses-
sa havaittiin itseraportoitujen unetto-
muusoireiden (ei pelkän lyhyen unen) 
ennustavan suurempaa riskiä saada 
myöhemmin korkea verenpaine (13). 
FINRISKI-aineistossa on usein toistu-
va riittämätön uni yhdistetty korkeaan 
verenpaineeseen (14). Kokeellisissa 
tutkimuksissa univajeen on usein to-
dettu nostavan verenpainetta ja syket-
tä sekä vähentävän sykevälivaihtelua 
(11).

Immuunijärjestelmä
Sydän- ja verisuonitaudit ovat paitsi 

metabolisia myös tulehduksellisia sai-
rauksia, eli immuunijärjestelmän toi-
minta on vahvasti yhteydessä niiden 
kehittymiseen. Uni ja immuunitoimin-
not ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa 
– usein luennoillani olen kutsunut 
näiden vuorovaikutusta immuUNI-
järjestelmäksi. Tämän kaksisuuntaisen 
yhteyden toisen puolen voi havaita 
käytännössä sairastuessaan vaikkapa 
johonkin tuikitavalliseen hengitys-
tieinfektioon, jolloin unentarve usein 
kasvaa. Tämä johtuu siitä, että tietyt 
immuunijärjestelmän viestimolekyy-
lit, mm. tulehdusvälittäjäaineet, lisää-
vät non-REM-unta (15). Yhtä selkeästi 
arkielämässä havaittavissa ei kuiten-
kaan ole, että myös univaje lisää proin-
flammatoristen sytokiinien, erityisesti 
interleukiini 1 beetan (IL-1β), IL-6:n ja 
tuumorinekroositekijä alfan (TNF-α) 
tuotantoa (16,17). Univajeen on esi-
tetty aktivoivan myös mm. NFkB:n, 
Tollin kaltaisten reseptorien (erityi-
sesti TLR 4) ja indusoituvan typpiok-
sidisyntaasin (iNOS) kautta kulkevia 
immuunireaktioita käynnistäviä sig-
nalointireittejä (18) sekä vaikuttavan 
eri valkosolupopulaatioiden (mm. NK-
solujen ja B-lymfosyyttien) määriin 
veressä (19). 

C-reaktiivisen proteiinin (CRP) pi-
toisuus suurenee sekä lyhytaikaises-
sa, yhden yön totaaliunivajeessa että 
kasautuvassa osittaisessa univajeessa 
(20). Täten onkin ehdotettu, että kroo-
nistuessaan univaje saattaa aiheuttaa 
matala-asteisen tulehdustilan ja täten 
osallistua mm. sydän- ja verisuonitau-
tien kehitykseen. 

Epidemiologisissa tutkimuksissa 
unen määrän yhteys tulehdustekijöi-
hin ei kuitenkaan ole ollut yhtä selkeä 
(21). Omassa tutkimuksessamme ha-
vaitsimme, että FINRISKI-aineistossa 
subjektiivinen univaje oli yhteydessä 
korkeampaan CRP-tasoon miehillä 
mutta ei naisilla  (18). Lisäksi LASERI-
väestöaineistossa IL1B- ja TLR4-geenit 
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ilmentyivät univajetta raportoivilla 
aktiivisemmin kuin muulla väestöllä 
(5). Lisää tutkimuksia tarvitaan sel-
vittämään tulehduksen osuutta unen 
ja metabolisten sairauksien yhteyteen 
väestötasolla. 

Hiilihydraattiaineenvaihdunta
Vähemmän nukkuvilla on epidemiolo-
gisissa seurantatutkimuksissa havaittu 
suurempi riski sairastua myöhemmin 
tyypin 2 diabetekseen (22). Tämä viit-
taa syy-seuraussuhteeseen, ja useat 
kokeelliset tutkimukset tukevat tätä. 
Kokeellisen unen rajoittamisen on 
osoitettu huonontavan glukoositole-
ranssia ja glukoosin tuottamaa insu-
liinivastetta (23). Univajeessa adipo-
syyttien insuliinisensitiivisyyden on 
raportoitu olevan heikompi (3). Uni-
vajeen aiheuttama vähentynyt insulii-
nisensitiivisyys eli insuliiniresistenssi 
saattaa kroonistuessaan vaikuttaa tyy-
pin 2 diabeteksen kehittymiseen (22).

Kolesteroli 
Unen vaikutusta rasva-aineenvaih-
duntaan on tutkittu vähemmän, ja 
tulokset ovat olleet vaihtelevia. Jois-
sain tutkimuksissa on raportoitu 
suuren kolesterolipitoisuuden olevan 
yleisempi vähemmän nukkuvilla (24–
26). Osassa tutkimuksista on todettu 
lyhyen unen korrelaatio pienempään 
HDL-kolesterolipitoisuuteen (25,26). 
Omassa tutkimuksessamme havait-
simme, että kolesterolin takaisinkul-
jetukseen osallistuvat geenit (ABCA1, 
ABCG1, NPC1) ilmentyvät vähemmän 
aktiivisesti sekä kokeellisesti aiheu-
tetussa osittaisessa univajeessa että 
väestötasolla (5). FINRISKI- ja LASERI-
väestöaineistoissa löysimme subjektii-
vista univajetta kokevien seerumista 
myös vähemmän HDL-partikkeleita. 
Tämä viittaisi siihen, että HDL-välit-
teinen kolesterolin takaisinkuljetus 
kudoksista ja verisuonista maksaan 
saattaa univajeessa häiriintyä. Univa-

jeen kroonistuessa tämä saattaa osal-
taan suurentaa ateroskleroosin riskiä. 

Painonhallinta
Joidenkin väestötutkimusten perus-
teella on ehdotettu U:n muotoista 
yhteyttä myös unen pituuden ja yli-
painon välille (27). Toisissa tutkimuk-
sissa on kuitenkin havaittu lineaarinen 
yhteys, jossa vähemmän nukkuvien 
painoindeksi on suurempi (28). Yli 
600 000 henkilöä käsittäneessä meta-
analyysissä alle viisi tuntia nukkuvilla 
aikuisilla ja alle kymmenen tuntia 
yössä nukkuvilla lapsilla oli suurempi 
ylipainon riski (29). Myös itseraportoi-
dun eli subjektiivisen riittämättömän 
unen on esitetty olevan yhteydessä 
ylipainoon (30). 

Univajeisen väestön lihomiselle on 
ehdotettu monia syitä. Energianku-
lutus on runsaampaa venytettäessä 
valvetta unen sijaan kuin nukkues-
sa, mutta yleensä ero ei kuitenkaan 
ole kovin suuri. Esimerkiksi koko yön 
valvominen saattaa lisätä energianku-
lutusta reilut 100 kilokaloria eli parin 
leipäviipaleen verran (31,32). Elimis-
tön fysiologinen reaktio lisääntynee-
seen kulutukseen on asianmukaisesti 
lisääntyvä ruokahalu ja syöminen. 
Joissakin kokeellisissa tutkimuksissa 
univajeen onkin osoitettu vaikuttavan 
ruokahalua säätelevien hormonien, 
kuten leptiinin ja greliinin, eritykseen. 
”Nälkähormoni” greliini lisääntyy uni-
vajeessa, kun taas adiposyyttien erittä-
mä ”kylläisyyshormoni” leptiini vähe-
nee (33,34).

Geneettisten leptiinitoiminnan häi-
riöiden on havaittu johtavan merkit-
tävään ylipainoon niin hiirillä kuin 
ihmisilläkin. Toisaalta ylipainon on 
ehdotettu aiheuttavan leptiiniresis-
tenssin (vrt. insuliiniresistenssi), jos-
sa aivot eivät reagoi rasvakudoksen 
tuottamaan leptiiniin yhtä suurella 
vasteella. Näin voi muodostua liialli-
sen syömisen kierre, jossa ravinnon-

tarvetta ylikompensoidaan (35). Labo-
ratorio-olosuhteissa, joissa ravintoa on 
ollut vapaasti tarjolla, koehenkilöiden 
on havaittu univajeessa syövän yli 
energiantarpeensa ja valitsevan erityi-
sesti hiilihydraattipitoisia (osassa ko-
keista myös rasvapitoisia) ruokia (31). 
Suurimmassa osassa univajekokeita 
ravinnonsaantia on kuitenkin säädelty 
ja vakioitu samanlaiseksi kaikille koe-
henkilöille ja ennen ja jälkeen unen 
rajoituksen, eli lisääntynyt syöminen 
ei selitä muiden kokeiden tuloksia.

Univaje vaikuttaa myös mielialaan 
ja motivaatioon. Vajaiden unien jäl-
keen voi olla vaikeampi suosia terveel-
listä ruokavaliota, harrastaa riittävää 
liikuntaa ja ylläpitää muita painon-
hallinnan kannalta edullisia elintapo-
ja. Hormonitasapainon muutokset ja 
elintapavaikutukset yhdessä saattavat 
pitkällä aikavälillä selittää ylipainon 
kertymistä riittämättömästi nukku-
villa. 

Lopuksi
Uni on moninaisen säätelyverkos-
ton kautta yhteydessä aineenvaih-
duntaan, immuunijärjestelmään ja 
hormonitoimintoihin. Väestötasolla 
lyhyt tai riittämätön uni on yhdis-
tetty moniin kansantauteihin, kuten 
sydän- ja verisuonisairauksiin ja tyy-
pin 2 diabetekseen. Vastaanotolla olisi 
hyvä ravintoon, liikuntaan ja muihin 
elämäntapoihin liittyvien kysymysten 
lisäksi tiedustella myös potilaan uneen 
liittyviä seikkoja, esimerkiksi subjektii-
vista käsitystä unen määrästä, laadusta 
ja ajoituksesta (vuorokausirytmien 
säännöllisyydestä). Tarvittaessa potilas 
kannattaa ohjata tarkempiin unitut-
kimuksiin mahdollisten primaaristen 
uniongelmien, kuten unettomuuden 
ja uniapnean, selvittämiseksi. 
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