
Tähtsaim varastest inimestest jäänud igand 
on nüüdisinimese mõistus.

– Steven Pinker
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8 EESSÕNA

Eessõna

2018. AASTA MAIS külastasin Ameerika psühhiaatriaorgani
satsiooni American Psychiatric Association (APA) aastakoos
olekut New Yorgis, kuhu kogunevad kolleegid kogu maa
ilmast – mitte kusagil mujal ei kuule terminit „bipolaarne” 
sama tihti –, et kuulata maailma juhtivate ajuteadlaste ette
kandeid uusimatest avastustest.

Sellistel kongressidel ei pruugi ettekanded olla kõige huvi
tavam osa. Vähemalt sama põnev on tunnetada, millised 
küsimused psühhiaatreid ja teadlasi kõige rohkem huvitavad 
ja puudutavad. 2018. aasta kevadel kuulsin paljusid kolleege 
esitamas üksteisele ühte ja sama küsimust: „Millele me 
ennast digitaliseerimise käigus tegelikult allutame? Kas 
tegu on hiiglasliku eksperimendiga, milles osalevad lisaks 
meile endile ka meie lapsed?”

Keegi ei osanud anda kindlat vastust, ent kõik olid nõus, et 
muutused, mida oleme inimkäitumises viimase kümne aasta 
jooksul näinud – täpsemalt selles, kuidas me suhtleme ja 
ennast üksteisega võrdleme –, on äärmiselt laiaulatuslikud 
ja võivad meid mõjutada sügavamalt, kui oskame arvatagi. 
Paljud kahtlustasid, et viimase kümnendi jooksul vaimse 
tervise probleemide tõttu abi otsinud noorte plahvatuslikult 
suurenenud hulka võib osaliselt põhjendada sellega, et oleme 
välgukiirusel võtnud omaks digitaalse elustiili. 

Olgugi et mu kolleegidel paistis olevat rohkem küsimusi 
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kui vastuseid, ei koba me päris pimeduses. Teadustööd digi
taliseerimise mõju kohta ajule on küll veel lapsekingades, aga 
teadmisi tuleb iga päevaga juurde.

Pärast kongressi mõistsin, et me pole mitte kunagi inim
konna ajaloos muutnud oma käitumist nii kiiresti kui viimas
tel kümnenditel. Ent muutunud pole ainult meie digitaalsed 
harjumused. Me kogeme ka teistsugust stressi kui iial varem, 
me magame vähem ja istume rohkem. Kõige selle tõttu on 
meie aju enda jaoks tundmatus maailmas. See raamat kirjel
dab, mida see meie jaoks kaasa toob.

Anders Hansen







82 KUIDAS MÕJUTAB EKRAAN MEIE VAIMSET TERVIST JA UND? 

MÕNIKORD MÄRKAN BUSSIS või metroos kedagi, kes arvab, et 
on oma nutitelefoni ära kaotanud. Ta paistab väga närvis 
olevat, tuhlab oma kottides ja kaevab taskutes, nagu sõltuks 
sellest tema elu, ja võib selgelt näha, kuidas rahulaine pühib 
paanika ta näolt, kui ta selle lõpuks üles leiab. Loomulikult 
tekitab mure mitmesajaeurose eseme kaotamise pärast 
stressi, ent paanikahood ei pruugi tekkida pelgalt telefoni 
rahalise väärtuse tõttu.

Katseisikutel, kellel kästakse nutiseade ära panna, tõuseb 
stressihormoon kortisooli tase juba kümne minuti pärast – 
seega läheb aju üle võitlevõipõgenerežiimile. Kõige sel
gemini tuleb see esile nende puhul, kes kasutavad telefoni 
sageli. Nendel, kes kasutavad telefoni aegajalt, ei tõuse 
stressi hormooni tase sama palju. Tegelikult pole see üldse 
eriti kummaline, kui mõelda, kuidas aju on arenenud. 

Meie ellujäämise seisukohast on tähtis keskenduda sel
lele, mis annab meile dopamiini. Kui võtta ära midagi, mis 
annab meile ööpäev läbi iga kümne minuti tagant väikese 
dopamiinilaksu, reageerime sellele stressiga ja ajule saade
takse signaal, et miski, mis on meie ellujäämise seisukohalt 
hea, on kadunud. HPAtelg lülitub sisse ja aju ütleb meile: 
„Tee midagi! Võta tagasi see asi, mis sulle dopamiini annab! 

Mõnes mõttes on üllatav, et meil pole veelgi rohkem vaimuhaigusi, 
arvestades meile nii võõrast elukeskkonda.

– Richard Dawkins, evolutsioonibioloog ja kirjanik
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Kohe!” Ja seda proovibki aju meid tegema panna, tekitades 
meis tugeva rahutustunde.

Muidugi tekitab telefonist ilmajäämine stressi, aga näib, 
et telefon tekitab meile nagunii stressi. Ligi neli tuhat kahe
kümneaastast pidid kirjeldama oma nutitelefoni harjumusi ja 
seejärel jälgiti neid aasta otsa. Tuli välja, et nendel, kes kasu
tavad telefoni eriti usinalt, on sagedamini probleeme stres
siga. Lisaks esines neil sagedamini depressioonisümptomeid. 
Sarnase tulemuseni jõudis Ameerika psühholoogiaorganisat
sioon American Psychological Association (APA) pärast ligi 
3500 inimese intervjueerimist. Tulemusi esitleti pealkirja all 
„Stress in America” ja tuli välja, et need, kes vaatasid tihti 
oma telefoni, olid rohkem stressis. Paljud paistsid aru saavat, 
et tark oleks telefon aegajalt ära panna, ja kaks kolmest 
nõustus väitega, et digitaalne „võõrutus” teeks nende enese
tundele head, ent ainult vähemus, alla 30 protsendi, võttis ka 
reaalselt midagi ette.

Pärast mitme suure uuringu tulemuste liitmist jõuti tõde
museni, et stressi ja liigse telefonikasutamise vahel on tõe
poolest seos. Mõju on väike kuni keskmine, aga nende puhul, 
kes on stressi suhtes tundlikumad, võib just see olla viimane 
piisk karikasse.

Aga ärevus, kas selle puhul olid tulemused samad? Jah, 
üheksa uuringu puhul kümnest võis ärevust seostada liigse 
nutitelefoni kasutamisega. Pole ka midagi imestada, sest 
stressi ja ärevuse puhul aktiveerub kehas ju põhimõtteliselt 
sama süsteem – HPAtelg –, aga muudel põhjustel. Stress mil
legi tõttu, mis on oht, ärevus millegi tõttu, mis võib olla oht. 
Kui nutitelefon tekitab stressi, on usutav, et see põhjustab ka 
ärevust, ja just nii ongi. 

Kui katseisikud eraldatakse telefonist ning veidi aja pärast 
mõõdetakse nende rahutuse ja ärevuse taset, tuleb välja, et 
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ärevus kasvab seda rohkem, mida kauem nad on telefonist 
eemal olnud. Iga kolmekümne minuti tagant tehtud mõõt
mised näitasid ärevuse kasvu. Kes olid kõige rahutumad? 
Loomulikult need, kes kasutasid nutitelefoni kõige rohkem.

 

Alahinnatud uni

Seega võib liigne nutitelefoni kasutamine viia stressi ja 
rahutuseni, aga kõige rohkem mõjutab see meie und. Olen 
viimastel aastatel oma psühhiaatritöös pannud tähele, et 
üha rohkem inimesi magab halvasti ja iga teine patsient 
tõstatab unetablettide küsimuse. Alguses arvasin, et nii pal
jud sattusid minu juurde puhtast juhusest, aga see pole nii. 
Uneprobleemidele abi otsivate inimeste arv on plahvatusli
kult kasvanud ja peaaegu iga kolmas rootslane kinnitab, et 
tal on probleeme unega. Me magame üha vähem, keskmiselt 
seitse tundi öö jooksul, mis tähendab, et peaaegu iga teine 
rootslane magab vähem kui soovituslikud seitse kuni üheksa 
tundi. Sama muster kordub paljudes riikides.

Tõde on see, et meie une pikkus on viimase saja aastaga 
lühenenud terve tunni võrra. Kui veel kaugemale minevikku 
vaadata, võime näha, et meie küttkorilastest esiisad maga
sid kui just mitte rohkem, siis igatahes paremini kui meie. 
Endiselt meie esiisade kombel elavate suguharude uurimine 
on näidanud, et ainult ükskaks protsenti nende liikmetest 
kannatab uneprobleemide all, võrreldes 30 protsendiga 
tööstus riikides. Seega on lood tänapäeva inimese unega keh
vad mis kehvad.

KUIDAS MÕJUTAB EKRAAN MEIE VAIMSET TERVIST JA UND? 
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NUTITELEFONIST MASENDUSES? 

Nagu sa raamatu alguses teada said, suurendab pikaajaline 
stress depressiooni haigestumise riski. Ja nagu sa just lugesid, 
põhjustavad stressi meie digitaalne elustiil ja nutiseadmed. 
Sellele puslepildile võime lisada veel ühe tüki: nimelt selle, et 
peaaegu miljon rootslast sööb praegusel ajal antidepressante ja 
et nende kasutamine on viimase kümne aastaga väga kiiresti 
kasvanud. Sama perioodi jooksul on kõikide taskusse jõudnud 
stressi tekitavad nutitelefonid. 

Teisisõnu on loogiline kahtlustada, et nutitelefon on sellele 
kasvule kaasa aidanud. Kas on siis olemas oht, et telefonid 
tekitavadki masendust? Kui SaudiAraabia teadlased jälgisid 
enam kui tuhandet inimest, nägid nad nii otsest seost 
telefonisõltuvuse ja depressiooni vahel, et nad hindasid seda 
„murettekitavaks”. Hiinas nenditi, et sageli telefoni kasutanud 
üliõpilased olid üksildasemad, neil oli madalam enesehinnang 
ja nad olid tihti masendunud. Austrias jõuti järeldusele, 
et depressiooni all kannatajad on sagedamini nutitelefoni 
suurtarbijad.

Ma võin jätkata ka mujal maailmas sarnaste tulemusteni 
jõudnud uuringute loetlemisega, aga ma arvan, et pilt on 
juba selge. Kuigi tundub üsna iseenesest mõistetav, et 
nutitelefon tõstab depressiooniriski, võib asi olla ka nii, et 
pigem kasutavad depressiooni põdevad inimesed telefoni 
rohkem, ilma et just see neid masendusse ajaks. Seepärast 
ei ole võimalik sajaprotsendilise kindlusega öelda, et telefon 
põhjustab depressiooni.

Ma ise arvan, et liigset ekraanikasutust tuleks vaadelda 
kui ühte mitmest depressiooni riskitegurist. Liiga vähe und, 
istuv elustiil, sotsiaalne isoleeritus ning alkoholi ja uimastite 
liigtarvitamine võivad samuti depressiooniriski suurendada. 
Võibolla on nutitelefoni suurim häda see, et see neelab 
nii suure osa meie ajast, et me ei jõua teha asju, mis meid 
depressiooni eest kaitsevad, nagu enda liigutamine, teistega 
suhtlemine ja korralikult magamine.
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Miks me magame?

Pole päris täpselt teada, miks me magame, aga võib oletada, 
et protsessid, mis toimuvad kehas ja ajus une ajal, on äärmi
selt tähtsad. Meie esiisade jaoks kujutas kolmandiku ööpäe
vast peaaegu teadvusetus seisundis viibimine endast kind
lasti suurt riski. Lisaks sellele, et nad võisid kellegi saagiks 
langeda, ei teinud nad ka midagi kasulikku. Magav inimene 
ei hangi toitu ega tee ka ühtki last. 

Mis siis on une juures nii tähtis, et loodus on varustanud 
meid ja peaaegu kõiki teisi loomi vajadusega magada? Iga
tahes pole see energia säästmine, sest aju kulutab magades 
sama palju energiat kui ärkvel olles. Üks põhjus on selles, et 
une ajal koristab aju ära päeva jooksul kogunenud jääkained 
nagu lagundatud valgud. Neid on igas ööpäevas lausa nii 
palju gramme, et ühe aasta jooksul koristab aju ära enda 
massi võrra „prügi”. Öine koristustiir paistab olevat täh
tis selleks, et aju üleüldse toimiks. Pikaajaline unepuudus 
tähendab mitmete haiguste, näiteks insuldi ja dementsuse 
riski suurenemist, ja põhjuseks võib olla see, et „koristus
süsteem” on häiritud.

Unepuuduse tõttu me ka funktsioneerime halvemini. Kui 
magada kümme päeva järjest öösiti alla kuue tunni, halve
neb meie keskendumisvõime sedavõrd, et meie seisund vas
tab olukorrale, kui oleksime ärkvel terve ööpäeva ühtejutti! 
Lisaks mõjutab see meie emotsionaalset stabiilsust. On uuri
tud inimeste ajusid, näidates neile eri ilmetega nägusid, ja on 
selgunud, et mandelkeha, stressisüsteemi mootor, reageerib 
nähtule tugevamini, kui me pole korralikult maganud.

Võibolla on kõige tähtsam põhjus, miks me magame, hoo
pis see, et öösel toimub lühiajaliste mälestuste üleviimine 
pikaajalisse mällu ja see toimub peamiselt sügava une faasis. 
Magamise ajal valib meie aju välja, millised päevasündmused 

KUIDAS MÕJUTAB EKRAAN MEIE VAIMSET TERVIST JA UND? 
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talletada, et neist pikaajaline mälestus luua. Aju suudab öösel 
taasluua ka kaduma hakkavaid mälestusi. Kui me ei saa pii
savalt magada, siis need protsessid ei tööta normaalselt ja see 
häirib meie mälu tööd.

Uni on meie mälestuste talletamiseks nii tähtis, et seda 
ei saa asendada. Seda näitab üks uuring, milles osalenud 
tudengid pidid meelde jätma ühe labürindi. Pärast võis osa 
neist teha tunnise uinaku, teised pidid aga ärkvel olema. Viis 
tundi hiljem uuriti, kui hästi nad olid õppinud labürindis 
õiget teed leidma. Tuli välja, et need, kes olid veidi maganud, 
mäletasid labürinti paremini kui ärkvel olnud, kuigi nood 
pühendasid selle aja labürindist mõtlemisele! Kokkuvõttes 
ei taga oskusi mitte ainult harjutamine, vaid harjutamine 
käsikäes hea unega – minu arust väärib see mõtlemist kooli 
perspektiivist, just seetõttu, et noored magavad üha vähem. 
Laste ja noorte halvenenud unest võid lugeda leheküljelt 139.

Stress ja ekraan rikuvad une

Ent kui uni on nüüd tõesti nii tähtis, et aju koristada, et me 
oleksime värsked ja emotsionaalselt stabiilsed ning hea mälu 
ja õppimisvõimega, siis miks me ei jää magama kohe, kui pea 
patja puudutab? Arvatavasti seetõttu, et magamine ja enda 
kõikidest sensoorsetest muljetest äralõikamine on olnud 
ohtlik. Kui meie küttkorilastest esiisad läksid savannis 
magama, oli tähtis viibida turvalises kohas, kus neid maha ei 
löödud või ära ei söödud.

Seepärast toimub uinumine järkjärgult, me lülitame oma 
meeled aegamööda ümbritsevast välja. Arvatavasti sel põhju
sel on enamikul raske magama jääda, kui nad enne magama 
minemist stressavad, sest siis aktiveeruvad samad ajuosad, 
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HPAtelg (vaata lehekülge 28, kui tahad selle kohta uuesti 
lugeda), mis ajalooliselt on käivitunud akuutsete ohtude kor
ral. Aju tõlgendab seda nii, et koht, kus sa kavatsed magada, 
ei ole piisavalt turvaline, ja siis peabki uinumine raske olema. 
Kui oled õhtul stressis olnud ega saa und, teeb aju ühesõnaga 
seda, mille jaoks see on arenenud: hoiab sind ärkvel. 

Sinise ekraani varjukülg

Sinu päevarütmi reguleerib muu hulgas see, kui palju sa val
guse käes oled. Selle taga on hormoon nimega melatoniin, mis 
ütleb kehale, millal on aeg magada. Melatoniini toodetakse 
ajunäärmes nimega epifüüs. Päeval on melatoniini tase madal, 
õhtul see tõuseb ja öösel saavutab maksimumi. Kui me saame 
liiga palju valgust, siis melatoniini tootmine pidurdub ja keha 
arvab, et on päev. Seepärast magamegi halvasti, kui magamis
toas on liiga valge. Kui seal on aga pime, toodab aju rohkem 
melatoniini ja keha arvab, et on õhtu või öö. 

Ent melatoniini tootmist ei mõjuta ainult see, kui suur 
hulk valgust meile langeb, vaid ka see, mis tüüpi see valgus 
on. Sinisel valgusel on eriline võime melatoniini tootmist 
madalal tasemel hoida. Meie silmades on erilised rakud, mis 
reageerivad tugevalt sinisele valgusele – meie esiisade silma
desse jõudis selline sinine valgus pilvitust taevast –, ja need 
rakud käsivad ajul lõpetada melatoniini tootmise: „Nüüd on 
päev ja sa pead olema valvel ja tähelepanelik.” Sinine valgus 
aitas meie esivanematel olla päeval aktiivne ning see muudab 
erksaks ka sind ja mind.

Kui kasutad enne magamaminekut nutitelefoni ja tahvel
arvutit, äratab sinine valgus aju üles ja surub melatoniini 
tootmist mitte ainult vahetult alla, vaid viivitab selle tootmise 

KUIDAS MÕJUTAB EKRAAN MEIE VAIMSET TERVIST JA UND? 
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taasalustamist kaks kuni kolm tundi. Seega kerib sinine 
valgus sinu bioloogilist ööpäevakella paar kuni kolm tundi 
tagasi. Kujundlikumalt öeldes tekitab see ajavahe stressi, mis 
tekiks näiteks Gröönimaale või LääneAafrikasse reisides! 
Lisaks toidab nutitelefon stressi ja stress häirib und. Nagu 
sellest ei piisaks, äratavad aju üles kõiksugused võimalused 
rakenduste, sotsiaalmeedia ja mängude näol, millest võisid 
eestpoolt lugeda.

Teoorias peaks see kõik viima olukorrani, et meil on 
raskem uinuda, kui kasutame enne magamaminekut nuti
telefoni, aga nagu teada, pole teooria ja praktika alati üks ja 
sama asi. Nii et kas telefon tõesti rikub und? Jah, rikub küll. 
Seda võivad kinnitada teadlased, kes jälgisid pea kuutsada 
katseisikut. Mida rohkem aega pühendasid nad telefonile ja 
teistele ekraanidele, seda halvemini nad magasid. Eriti palju 
mõjutas neid telefoni kasutamine hilisõhtul. Neil polnud 
mitte ainult raske uinuda, vaid ka nende unekvaliteet oli 
halvem. Ja loomulikult suurenes risk olla järgmisel päeval 
väsinud.

Täpselt nagu nutitelefon segab keskendumist ja mälu 
ainuüksi meie läheduses olles, tundub selle pelk kohalolek 
magamis toas häirivat meie und ka siis, kui me seda ei kasuta. 
Paar tuhat põhikooliõpilast, kellel oli telefon öökapil, magas 
21 minutit vähem kui need, kellel polnud nutitelefoni päris 
läheduses. Ka teleri olemasolu magamistoas võib seostada 
lühema ööunega, kuid nutitelefon mõjutab rohkem kui teler. 
Kui 21 minutit ei kõla väga ohtlikuna, siis on uuringuid, 
mis viitavad veelgi suuremale mõjule. Kui vanemad pidid 
hindama oma lapse uneaega, ütlesid nad, et lapsed, kellel oli 
magamistoas telefon, magasid tund aega vähem kui need, 
kellel seda polnud.
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E-raamat või „tavaline” raamat

Magamistoas on lisaks nutitelefonidele tavalisemaks muutu
nud ka eraamatud. Ühes katses pidi rühm inimesi lugema 
enne magamajäämist paar lehekülge raamatut. Osa luges 
tavalist paberraamatut, teised aga sama teksti eraamatust. 
Tulemus? Eraamatu lugejatel võttis uinumine kümme 
minutit kauem aega kui paberraamatu lugejatel – kuigi nad 
lugesid sama asja! Ent kas sel on mingit tähtsust, kas lugeda 
raamatut paberkujul või ekraanilt?

Kõigepealt mõjutavad eraamatud melatoniini tootmist, 
mis väheneb hüppeliselt. Lisaks hilineb melatoniini eritamine 
rohkem kui tunni võrra. Isiklikult arvan ma, et eraamat 
meenutab nutitelefoni. See ja teised ekraanid on nii tugevalt 
seotud uue info ja aju tasusüsteemi aktiveerimisega, et need 
äratavad meid üles juba ainuüksi sellega, kui me neid lihtsalt 
käes hoiame. „Ekraan on ekraan,” arvab aju eksikombel ja 
seepärast on meil raske maha rahuneda.

Meie tundlikkus on erinev

Niisiis on palju viiteid sellele, et nutitelefon mängib tähtsat 
rolli nii laste kui täiskasvanute une halvenemises. Samal ajal 
võib tundlikkus stressi ja ekraanide sinise valguse suhtes olla 
inimeseti erinev. Osa inimesi suudab kohe magama jääda, 
kuigi on vahetult enne uinumist olnud stressis või ümbritse
tud ekraanidest. Teised lebavad ärkvel, kui on teinud midagi 
veidigi stressi tekitavat – piisab juba ainult pilgust telefoni 
poole tund aega enne magamaminekut! Kui kuulud nende 
hulka, kellel on unega probleeme, peaksid proovima hilis
õhtul stressi ja ekraane vältida.

KUIDAS MÕJUTAB EKRAAN MEIE VAIMSET TERVIST JA UND? 
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KAS EKRAANID VÕIVAD MÕJUTADA KA SÖÖGIISU? 

Nende jaoks, kes jälgivad oma kehakaalu, võib olla hea teada, 
et kui kasutad hilisõhtul telefoni, võib see tõsta su isu. Nimelt 
ei mõjuta sinine valgus ainult unehormoon melatoniini, vaid 
see tõstab ka stressihormoon kortisooli ja näljahormoon 
greliini taset, sealjuures see mitte ainult ei tõsta isu, vaid selle 
mõjul keha ka ladestab rasva paremini.

Seega on sinisel valgusel võime meid eriti hästi üles äratada 
(melatoniin ja kortisool), valmistada meid ette tegutsemiseks 
(kortisool) ning täita meie energiadepoosid ja ladestada rasva  
(greliin). Pärast seda, kui oleme kasutanud hilisõhtul 
nutitelefone ja tahvelarvuteid, me mitte ainult ei vahi lakke, 
vaid meil tekib ka söögiisu. Kirsina tordil keha ka omastab 
öises võileivas sisalduvaid kaloreid tõhusamalt ja ladestab  
need nahaaluse rasvana meie talje ümber.
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Üks maailma mainekamaid haiglaid uuris süvitsi, kuidas 
nutitelefonid mõjutavad aju melatoniinitootmist. Nende nõu
anne – kui sul peab telefon tingimata magamistoas olema – 
oli vähendada enne magamajäämist ekraaniheledus miini
mumini ja hoida ekraani silmadest vähemalt 36 sentimeetri 
kaugusel. Siis see ei häiri melatoniini tootmist nii palju. 

Psühhiaatrina kohtun üha sagedamini noortega, kes küsi
vad unerohtu. Selle asemel, et ravim kohe välja kirjutada, 
on minu vastus põhimõtteliselt kõigile hoopis nõuanne jätta 
telefon magamistoa ukse taha. Lisaks soovitan neil olla 
füüsiliselt aktiivne vähemalt kolm korda nädalas. Nimelt 
aitab liikumine meil kiiremini magama jääda ja unekvali
teeti parandada. Enne nende asjade proovimist pole mõtet 
unerohtu kaaludagi.

KUIDAS MÕJUTAB EKRAAN MEIE VAIMSET TERVIST JA UND? 


