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Vaikuttaako uni immuniteettiin?
mukaan lukien immuunivasteen ylläpito, on elimistölle energiataloudellisesti rankkaa (1). Energian jakelu elimistön eri käyttötarkoituksiin jakautuu tarkoituksenmukaisesti yön ja päivän välille siten, että
muun muassa vasta-aineiden ja sytokiinien
synteesi tapahtuu pääosin yöllä (1). Yöunen
häiriintyminen vaikuttaa näihin toimintoihin
akuutisti, jolloin voidaan olettaa, että unen
puute voisi aiheuttaa vaikkapa rokotusvasteen
heikkenemistä. Tästä onkin vankkaa kokeellista näyttöä: hepatiittirokotus oli tehokkaampi
henkilöillä, jotka nukkuivat normaalisti, ja vastaavasti teho oli valvoneilla heikompi (2, 3).
Myös H1N1- eli sikainfluenssarokotteen teho
oli viiden viikon kuluttua rokotuksesta heikompi miehillä, jotka olivat saaneet rokotteen
yhden kokonaisen yön valvomisen jälkeen.
Heidän vasta-ainetuotantonsa kuitenkin normaalistui myöhemmin (4). Näyttää siis siltä,
että juuri ennen rokotusta tai välittömästi sen
jälkeen ajoitettu valvominen heikentää vastaaineen tuotantoa, mutta ajan mittaan tilanne
korjaantuu, kun unen määrä palaa normaaliksi.
Mitä muuta unen puute tekee immuunijärjestelmälle? Useissa koejärjestelyissä on
osoitettu, että jo lyhytkin unen rajoitus (lyhimmillään vain yhden yön unen rajoitus neljään tuntiin) aktivoi immuunijärjestelmää (5).
Ensivaiheessa aktivoituu luontainen immuniteetti, josta merkkinä näkyy sytokiinigeenien
(erityisesti IL-1β, IL-6 ja TNF-α) ilmenemisen lisääntyminen. Valkosolujen aktivoituminen in vitro -stimulaatioissa ja niiden määrien muutokset, muun muassa luonnollisten
tappajasolujen (NK) väheneminen, havaitaan
myös univajeen yhteydessä (6). Myös opitun
immuunivasteen (acquired immunity) akuut-
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tivaiheen aktivoitumisesta löytyy merkkejä:
B-solujen määrä lisääntyy ja CRP-pitoisuus
suurenee (7, 8). Spontaani yhden yön lyhyt
uniaika assosioitui lisääntyneeseen T-solujen
mutta vähentyneeseen NK-solujen aktivaa
tioon (9). Näyttää siis siltä, että elimistö reagoi univajeeseen vaarasignaalina ja käynnistää
siihen liittyvät vaarantorjuntarektiot. On syytä
huomata, että vaarasignaali käynnistää muutoksia muissakin elintoiminnoissa kuin vain
immuunijärjestelmässä.
Entä mitä saa aikaan pitkään jatkuva univaje? Yritimme selvittää tätä koejärjestelyssä,
jossa vertasimme yhden viikon kokeellisen
univajeen aiheuttamia koko genomin tason
geenien ilmenemisen muutoksia epidemiologisen kohortin vastaaviin löydöksiin, joiden arvelimme kuvastavan pitkäaikaisempaa
univajetta. Kohortin henkilöt arvioivat itse
univajeensa määrän, kun taas kokeellisessa
asetelmassa uni rajoitettiin viiden päivän ajan
kontrolloidusti neljään tuntiin vuorokaudessa. Unen kokeellinen rajoittaminen aiheutti
merkittäviä muutoksia erityisesti immuunijärjestelmään liittyvien geenien ilmenemisessä: kahdeksan kahdestakymmenestäviidestä
eniten ilmenemistä lisänneestä geenistä liittyi
juuri immuunijärjestelmän säätelyyn. Geenipolkuanalyysissä havaittiin, että muun muassa
B-solujen aktivaatio-, interleukiini 8:n tuotanto- ja NF-kB-signalointipolut olivat aktivoituneet (7). Kohortissa riittämättömästi nukkuneilla havaittiin muutoksia samojen geenien
ilmentymisessä kuin kokeellisessa univajeessa
pidetyillä, mikä viittaa siihen, että univaje ylläpitää joidenkin immuunijärjestelmän geenien aktivoitumista tai estymistä myös pitkäaikaisesti. Samaan viittaavat epidemiologiset
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löydökset CRP-pitoisuuden ja unen pituuden
välisestä yhteydestä: lyhytunisilla (6 tuntia
tai vähemmän nukkuvilla) CRP-pitoisuus on
suurempi kuin normaalisti (7–8 tuntia) nukkuvilla (10). Tosin niin on myös pitkään (9
tuntia tai yli) nukkuvilla. Samanlainen U:n
muotoinen vaste, jossa edullisimmassa asemassa ovat 7–8 tuntia yössä nukkuvat, näyttää yhdistävän unen pituuden kuolleisuuteen,
ateroskleroosiin ja tyypin 2 diabetekseen (11,
12, 13). Kroonista lievää tulehdusta pidetään
tärkeänä osatekijänä monissa patologisissa tiloissa, kuten liikalihavuudessa, diabeteksessa
ja ateroskleroosissa – jotka kaikki ovat terveydenhuoltojärjestelmäämme massiivisesti rasittavia tekijöitä (14, 15).
Miten selittää sekä immuunijärjestelmän
aktivoituminen että huononeminen vasteena
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