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TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää masennusoireiden uusiutumisen yleisyyttä sekä tarkastella 
eri tekijöiden yhteyttä uusiutumiseen. Masennukseen liittyy suhteellisen suuri uusiutumisriski,  ja 
uusiutumiseen  yhteydessä  olevia  tekijöitä  onkin  tutkittu.  Tutkimukset  ovat  kuitenkin  antaneet 
osittain  ristiriitaisia  tuloksia  eri  tekijöiden  yhteydestä  uusiutumiseen.  Tässä  tutkimuksessa 
uusiutumiseen yhteydessä olevina tekijöinä tarkasteltiin potilaan ikää ja sukupuolta sekä erilaisia 
sairaushistoriaan,  hoitoprosessiin,  parisuhdetyytyväisyyteen,  puolison  masentuneisuuteen  ja 
alkoholin käyttöön liittyviä tekijöitä. Tutkimus on osa DINADEP-pitkittäistutkimusta (Dialogiset ja 
narratiiviset  prosessit  masennuksen pariterapiassa). Aineisto  koostuu 51 tutkittavasta  kolmen eri 
sairaanhoitopiirin  alueelta.  Tutkittavat  satunnaistettiin  tutkimus-  ja  kontrolliryhmiin,  jossa  heitä 
hoidettiin  joko  pari-  tai  yksilöterapialla.  Masennusoireita  mitattiin  Beck  Depression  Inventory 
(BDI)  -kyselyllä.  Masennusoireiden  muutoksia  tarkasteltiin  kliinisen  merkitsevyyden  avulla. 
Tutkimuksen päätuloksena havaittiin, että kolmasosalla tutkittavista masennusoireet palasivat alun 
vähentymisen jälkeen niin,  että voitaneen puhua oireiden uusiutumisesta.  Lisäksi  havaittiin,  että 
oireiden  palaaminen oli  yhteydessä  pidempikestoiseen terapiaan,  vähempään alkoholin  käyttöön 
tutkimuksen alkaessa sekä todennäköisempään kuulumiseen alkoholin kohtuukäyttäjiin. Tutkimus 
antoi  viitteitä  myös  siitä,  että  masennusoireiden  palaamisesta  raportoivilla  olisi  enemmän 
somaattisia sairauksia, ja he olisivat käyttäneet enemmän muita psykoterapioita tutkimuksen aikana. 
Osittain  vastoin  aiempia  tutkimuksia  monet  tekijät,  kuten  terapiamuoto,  parisuhdetyytyväisyys, 
puolison  masentuneisuus,  masennuksen  vakavuus,  ikä  tai  sukupuoli  eivät  näyttäisi  tämän 
tutkimuksen perusteella olevan yhteydessä masennusoireiden uusiutumiseen. Tutkimus lisää tietoa 
masennusoireiden  uusiutumisen  yleisyydestä  ja  siihen  yhteydessä  olevista  tekijöistä.  Jatkossa 
masennuksen  uusiutumista  tulee  kuitenkin  tutkia  lisää  erilaisilla  menetelmillä  ja 
tutkimusasetelmilla,  jotta uusiutumiseen yhteydessä olevista tekijöistä saataisiin lisää tietoa,  jota 
voitaisiin hyödyntää esimerkiksi uusiutumisen ennaltaehkäisyssä.

Avainsanat: masennus, uusiutuminen, pariterapia
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1. JOHDANTO

Tämä tutkimus on osa Jyväskylän yliopistossa vuonna 2006 alkanutta Dialogiset  ja narratiiviset 

prosessit masennuksen pariterapiassa (DINADEP) -pitkittäistutkimusta. Tutkimuksen tarkoituksena 

on  tarkastella  masennusoireiden  uusiutumista  kahden  vuoden  terapiatutkimuksen  aineistossa. 

Lisäksi  tarkoituksena  on  selvittää  tekijöitä,  jotka  voisivat  olla  yhteydessä  masennusoireiden 

uusiutumiseen.

1.1. Masennus

Sanaa masennus käytetään usein erilaisissa merkityksissä. Voidaan puhua hetkellisestä normaaliin 

tunne-elämään  kuuluvasta  masentuneesta  tunnetilasta,  pitkäkestoisemmasta  masentuneesta 

mielialasta  tai  mielenterveyden  häiriöiksi  luokiteltavista  masennusoireyhtymistä  eli 

masennustiloista (Isometsä, 2001). Tyypillisiä masennustilojen oireita ovat mielialan lasku, tarmon 

ja  toimeliaisuuden  puute,  heikentynyt  mielenkiinto  ja  kyky  nauttia  asioista  sekä  uupumus 

(Tautiluokitus  ICD-10,  1997).  Tavallisia  oireita  ovat  myös  keskittymis-  ja  huomiokyvyn 

heikkeneminen,  itsetunnon  ja  itseluottamuksen  heikkeneminen,  syyllisyyden  ja  arvottomuuden 

kokemukset,  synkät  ajatukset  tulevaisuudesta,  itsetuhoiset  ajatukset  ja  teot,  unihäiriöt  sekä 

ruokahalun  heikkeneminen  (Tautiluokitus  ICD-10,  1997).  Masennustilat  erotellaan  oireiden 

vaikeusasteen, keston ja toistuvuuden perusteella (Isometsä, 2001). Tässä tutkimuksessa tutkittavat 

ovat  keskivaikeaa  ja  vaikeaa  masennusta  sairastavia  ja  masentuneilla  tarkoitetaan  kliinisesti 

diagnosoituja masentuneita.

Masennus on yleinen mielenterveyden häiriö. Suomessa tehtyjen väestötutkimusten 

perusteella on arvioitu,  että 5–6 % suomalaisista sairastaa ICD-10-luokitusjärjestelmän mukaista 

masennusta  (Isometsä,  2001).  Elinikäinen  riski  sairastua  masennukseen  on  noin  17  % (Blazer, 

Kessler,  McGonagle,  &  Swartz,  1994),  joten  enemmän  kuin  joka  kuudes  väestöstä  sairastuu 

masennukseen jossain vaiheessa elämäänsä. Riskiä sairastua masennukseen lisäävät muun muassa 

naissukupuoli,  avioero,  onneton  avioliitto  sekä  masennusdiagnoosi  perheenjäsenellä  (Weissman, 

1987). Masennuksen yleisyydestä huolimatta Suomessa toteutetun tutkimuksen mukaan vain 59 % 

vakavistakin  masennusjaksoista  kärsivistä  käyttää  masennukseensa  terveydenhuollon  palveluita 

(Hämäläinen  ym.,  2004).  Todennäköisyys  käyttää  terveydenhuollon  palveluita  masennukseen 
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kasvaa  masennuksen  keston,  vakavuusasteen  ja  havaittujen  sairauteen  liittyvien  vaikeuksien 

mukaan  (Hämäläinen  ym.,  2004).  Masennuksen  yleisyyden  on  todettu  pysyneen  jokseenkin 

ennallaan  viime  vuosikymmeninä  (Aromaa  & Koskinen,  2002),  vaikka  näkemyksiä  on  esitetty 

myös  masennuksen  lisääntymisestä  esimerkiksi  masennusperäisten  työkyvyttömyyseläkkeiden 

lisääntymiseen vedoten (Karlson, 2009). Lisääntyviä masennuksesta johtuvia sairauspoissaoloja ja 

eläkkeitä  on  selitetty  lisääntyneen  masennuksen  sijaan  muun  muassa  psyykkisten  häiriöiden 

parantuneella  tunnistamisella,  lisääntyneellä  hoitomyönteisyydellä  ja  myönteisemmiksi 

muuttuneilla asenteilla psyykkistä sairautta kohtaan (Salminen, 2004).

Masennus  esiintyy  usein  muiden  mielenterveyden  häiriöiden  kanssa  (Melartin, 

2005). Erityisesti  sen on havaittu esiintyvän yhdessä ahdistuneisuushäiriöiden kanssa (Sartorius, 

Üstün, Lecrubier, & Wittchen, 1996). Jopa yli puolella masentuneista on havaittu samanaikainen 

ahdistuneisuushäiriö,  hieman alle  puolella  persoonallisuushäiriö  ja  neljäsosalla  alkoholiongelmia 

(Melartin,  2005).  Myös  somaattisia  sairauksia  esiintyy  usein  yhdessä  masennuksen  kanssa 

(Salminen  ym.,  2000).  Salminen  ym.  kirjoittavat  aiempiin  tutkimuksiin  viitaten  siitä,  että 

masennuspotilailla  esiintyy  usein  erilaisia  somaattisia  sairauksia,  ja  huonon  somaattisen 

terveydentilan onkin todettu vaikeuttavan masennuksesta toipumista. 

Masennus  näkyy  monilla  eri  tavoilla.  Yksilölle  ja  hänen  lähipiirilleen  masennus 

aiheuttaa  suurta  inhimillistä  kärsimystä,  ja  yhteiskunnalle  se  aiheuttaa  merkittäviä  kustannuksia 

(Gotlib & Hammen, 1992). Masennukseen liittyy myös huomattava itsemurhariski sekä lähes aina 

psykososiaalisen  toimintakyvyn  lasku  (Isometsä,  2001).  Lisäksi  masennus  on  Suomessa  yleisin 

työkyvyttömyyden psykiatrinen syy (Isometsä, 2001). Suomessa onkin kehitetty erilaisia hankkeita 

masennuksen  ehkäisemiseksi.  Esimerkiksi  MASTO-hanke  on  kehitetty  nimenomaan  edistämään 

masennuksen  ehkäisyä  sekä  hyvää  hoitoa  ja  kuntoutusta,  joilla  tuetaan  työssä  selviytymistä  ja 

työhön paluuta  (MASTO-hankkeen toimintaohjelma 2008–2011,  2008).  Samalla  MASTO-hanke 

pyrkii vähentämään masennusperusteista työkyvyttömyyttä.

Hoitoon  hakeutuvilla  masentuneilla  masennustilan  keskimääräinen  kesto  on  5‒6 

kuukautta (Isometsä, 2001). Täydellisen, vakavasta masennuksesta toipumisen on havaittu vievän 

keskimäärin kahdeksan kuukautta potilaan saadessa hoitoa masennukseen – osittainen toipuminen 

tapahtuu kuitenkin jo 4‒8 viikon kuluttua hoidon aloittamisesta (Melartin,  2005).  Masennuksen 

hoitomuotoina  käytetään  biokemiallisia,  psykologisia  ja  potilaan  sosiaaliseen  ympäristöön 

vaikuttavia  menetelmiä  (Isometsä,  2001).  Lievissä  masennustiloissa  psykoterapia  riittää  usein 

ainoaksi hoidoksi,  mutta jo keskivaikeissa masennustiloissa on suositeltavaa käyttää lääkehoitoa 

psykoterapian ohella (Isometsä, 2001). Yksilöterapian on osoitettu olevan vähintään yhtä tehokas 
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masennustilojen hoidossa kuin lääkehoidon (Rush, Beck, Kovacs, & Hollon, 1977; DeRubeis ym., 

2005). Näiden lisäksi myös pariterapia on osoitettu tehokkaaksi masennuksen hoidossa (Beach & 

O'Leary, 1992; Emanuels-Zuurveen & Emmelkamp, 1996). Pariterapia on todettu tehokkaammaksi 

masennuksen hoitomuodoksi kuin ei-hoito (Beach & O'Leary, 1992) ja vähintään yhtä tehokkaaksi 

kuin  lääkehoito  tai  yksilöterapia  (Leff  ym.,  2000;  Beach & O'Leary,  1992).  Lisäksi  pariterapia 

näyttäisi  lisäävän parisuhdetyytyväisyyttä  yksilöterapiaa  enemmän (Barbato  & D'Avanzo,  2008; 

Emanuels-Zuurveen & Emmelkamp, 1996).

1.2. Masennuksen uusiutuminen

Masennukseen liittyy usein masennuksen uusiutuminen (mm. Belsher & Costello, 1988; Isometsä, 

2001),  mutta  masennuksen  uusiutumisen  yleisyydestä  on  kuitenkin  havaittu  erilaisia  tuloksia. 

Uusiutumisen todennäköisyyden on tutkimuksista riippuen havaittu olevan keskimäärin 10‒50 % 

(Hooley & Teasdale, 1989; Melartin, 2005; Jacobson, Fruzzetti, Dobson, Whisman, & Hops, 1993). 

On  myös  tutkimuksia,  jotka  ovat  osoittaneet  todennäköisyyden  sille,  että  masennusjaksosta 

kärsineillä ilmenee uusia masennusjaksoja jossain elämänsä vaiheessa, olevan jopa 75‒87 % (Keller 

&  Boland,  1998).  Coryell,  Endicott  ja  Keller  (1991)  havaitsivat,  että  masentuneista  joka 

kolmannella esiintyi uusi masennusjakso.

Usein  masennuksen  uusiutumista  tarkastelleissa  tutkimuksissa  seuranta-ajat  ovat 

varsin  lyhyet  (Barbato  &  D'Avanzo,  2008).  Joitain  tutkimuksia  on  kuitenkin  uusiutumisen 

pitkäaikaisesta  todennäköisyydestä.  Todennäköisyyden  sairastua  uudelleen  masennukseen  on 

havaittu kasvavan niin, että kahden kuukauden kuluttua toipumisesta noin 20 % olisi sairastunut 

uudelleen, kuuden kuukauden kuluttua 30 %, vuoden kuluttua 40 % ja kahden vuoden kuluttua 

toipumisesta todennäköisyydeksi vakiintuisi noin 50 % (Belsher & Costello, 1988). Belsherin ja 

Costellon mukaan kumulatiivinen todennäköisyys masennuksen uusiutumiseen kasvaa ajan myötä, 

mutta mitä kauemmin potilaat voivat hyvin, sitä epätodennäköisempää masennuksen uusiutuminen 

heidän kohdallaan on. Keller, Lavori, Lewis ja Klerman (1983) havaitsivat reilun vuoden seuranta-

ajan tutkimuksessaan, että ensimmäisinä kuukausina toipumisen jälkeen uusiutumisriski oli korkein, 

jonka jälkeen se alkoi pienentyä. Masennus näyttäisi kuitenkin uusiutuvan myös niillä, jotka ovat 

olleet useamman vuoden toipuneina.  Muellerin ja työryhmän (1999) 15 vuoden pitkittäistutkimus 

osoitti uusiutumisen olevan yleistä myös niillä, jotka olivat olleet vähintään viisi vuotta toipuneina. 

Masennus uusiutui 58 %:lla niistä tutkittavista, jotka olivat olleet viisi vuotta toipuneina.
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Masennuksesta toipumisen ja masennuksen uusiutumisen määrittely ei ole itsestään 

selvää. Masennuksesta toipumista ja sen uusiutumista käsittelevissä tutkimuksissa onkin pohdittu, 

mikä olisi kulloinkin sopiva termi kuvaamaan oireiden muutosta, ja miten termit tulisi määritellä 

(Keller, 2003). Kellerin mukaan tavoiteltuna hoitotuloksena on pidetty masennuksen lieventymistä 

eli  remissiota,  mutta  lieventymisen  määrittelyyn  liittyy  kuitenkin  ongelmia.  Lieventymisen 

indikaattoreina  Keller  pitää  monia  vaihtelevia  piirteitä,  kuten  oireita,  toimintakykyä  ja 

patofysiologisia muutoksia. Hänen mukaan olisikin tärkeää kehittää uusia diagnostisia systeemejä, 

jotka eivät perustuisi pelkästään oireiden mittaamiseen, ja jotka antaisivat mahdollisuuden mitata 

meneillään  oleva  häiriön  vaihe.  Kun  tiedetään,  mikä  vaihe  kulloinkin  on  meneillään,  hoito  on 

helpompi muokata vaihetta vastaavaksi (Riso ym., 1997).

Epäjohdonmukaisuudet käsitteiden määrittelyssä vaikeuttavat myös tutkimustulosten 

tulkintaa  ja  eri  tutkimusten  vertailua  (Frank  ym.,  1991). Frank  työryhmineen  ehdottaakin 

määrittelyjä erilaisille masennuksen hoidon lopputuloksille. Masennukseen vastaaminen (response) 

tarkoittaisi,  että  potilas  ei  oireile  enää  täysin,  mutta  oireita  on  silti  jäljellä.  Masennuksen 

lieventyminen (remission)  taas  tarkoittaisi  vähäisiä  oireita  tai  oireetonta  potilasta.  Masennuksen 

lieventyminen  ei  kuitenkaan  välttämättä  tarkoita  toipumista  (recovery),  jolla  viitataan 

pidempiaikaiseen taudin lieventymiseen ja kyseisen masennusjakson loppumiseen. Relapsilla taas 

tarkoitetaan  paluuta  täysin  oireelliseen  tilaan  masennuksen  lieventymisvaiheen  aikana.  Relapsi 

esiintyisi  vallitsevan  masennusjakson  aikana,  kun  taas  masennuksen  uusiutuminen  (recurrence) 

esiintyisi vain toipumisen aikana ja tarkoittaisi siis täysin uutta masennusjaksoa.

Aiemmissa tutkimuksissa on yleisesti puhuttu masennuksen uusiutumisesta, vaikkei 

käsite  välttämättä  ole  ollut  täysin  selkeästi  määritelty.  Tässä  tutkimuksessa  puhutaan 

masennusoireiden uusiutumisesta tai oireiden palaamisesta masennuksen uusiutumisesta puhumisen 

sijaan, sillä oireiden palaamista edeltävä täydellinen toipuminen ei ollut kriteerinä. Tutkimuksessa 

käytettävässä uusiutumisen käsitteessä siis yhdistetään Frankin ym. (1991) esittelemät relapsin ja 

uusiutumisen käsitteet niin, että mukana on sekä välissä täydellisesti toipuneita että vain oireiden 

lieventymisestä raportoivia.

1.3. Masennuksen uusiutumiseen yhteydessä olevia tekijöitä

Masennuksen uusiutumista on tutkittu, ja uusiutumiseen yhteydessä olevia tekijöitä onkin havaittu 

(mm.  Coryell,  Endicott,  &  Keller,  1991;  Kennedy  &  Paykel,  2004;  Thase  ym.,  1992). 
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Tutkimustulokset ovat  olleet  osittain yhteneviä,  mutta  osittain  ristiriitaisia  (Coryell,  Endicott,  & 

Keller,  1991;  Thase  ym.,  1992).  Masennuksen  uusiutumista  ennustavana  taustatekijänä on 

tutkimuksesta riippuen havaittu sekä nuori ikä (Coryell, Endicott, & Keller, 1991) että vanha ikä 

(Keller ym., 1983), ja toisinaan ikä ei ole ollut lainkaan yhteydessä masennuksen uusiutumiseen 

(Thase ym., 1992). Myös sukupuolen yhteydestä uusiutumiseen on saatu ristiriitaisia tuloksia. Osa 

tutkimuksista on havainnut naissukupuolen olevan yhteydessä uusiutumiseen (Mueller ym., 1999) 

ja  osa taas ei  ole  havainnut  sukupuolen olevan lainkaan yhteydessä uusiutumiseen (Thase ym., 

1992). Muina masennuksen uusiutumisen riskitekijöinä on havaittu se, ettei henkilö elänyt tai ollut 

elänyt  avioliitossa  (Mueller  ym.,  1999;  Thase  ym.,  1992).  Erilaisia  ja  ristiriitaisia  tuloksia 

uusiutumiseen  yhteydessä  olevista  taustatekijöistä  selittänee  osittain  Kessingin,  Andersenin  ja 

Mortensenin  (1998)  yli  20  vuoden  pitkittäistutkimuksen  havainto,  jonka  mukaan  aluksi  tietyt 

taustatekijät,  kuten  sukupuoli,  ikä  tai  siviilisääty,  näyttäisivät  heijastelevan  masennuksen 

uusiutumista,  mutta  myöhemmin  masennus  näyttäisi  etenevän  omaa  reittiään  alkuennustuksista 

huolimatta.

Kliinisinä  masennuksen  uusiutumisen  riskitekijöinä  on  havaittu  aiemmat,  ei 

mielialaan liittyvät mielenterveyden häiriöt (Coryell,  Endicott,  & Keller, 1991) sekä yleisemmin 

muut  samanaikaiset  mielenterveyden  häiriöt  (Melartin,  2005).  Masennuksen  uusiutumisriskin 

yhteydestä samanaikaisten mielenterveyden häiriöiden esiintymiseen ei  kuitenkaan ole juurikaan 

tarkempaa häiriökohtaista tutkimusta (Melartin, 2005). On kuitenkin havaittu, että alkoholin käyttö 

ei  näyttäisi  ennustavan  masennusoireiden  palaamista  (Mueller  ym.,  1994).  Osa 

ahdistuneisuushäiriöistä sen sijaan näyttäisi ennustavan oireiden palaamista (Coryell, Endicott, & 

Winokur, 1992). Muista kliinisistä riskitekijöistä myös aiempien masennusjaksojen määrän (Belsher 

& Costello,  1988;  Keller  ym.,  1983;  Mueller  ym.,  1999;  Thase  ym.,  1992),  masennusjaksojen 

vakavuuden  (Melartin,  2005;  O'Leary,  Costello,  Gormley,  &  Webb,  2000),  vakavampien 

masennusoireiden (Thase ym., 1992), masennuksen keston ennen hoidon aloittamista (Mueller ym., 

1999),  hitaamman hoitovasteen (Thase ym.,  1992) sekä toimimattomien asenteiden (Thase ym., 

1992)  on  osoitettu  olevan  yhteydessä  suurempaan  uusiutumisriskiin.  Lääkehoidon osalta 

masennuksen  uusiutumisriskiä  lisäävät  lääkehoidon  lopettaminen  liian  aikaisin,  vähäinen  vaste 

lääkkeelle  tai  liian  pienet  lääkeannokset  (Salminen  ym.,  1999).  Masennukseen  uudelleen 

sairastumisen  todennäköisyyttä  lisäävät  myös  lähiaikoina  ilmennyt  stressi  sekä  perheenjäsenten 

antaman sosiaalisen tuen puute (Belsher & Costello, 1988). Lisäksi oireiden vähentymisen nopeus 

ensimmäisten kymmenen viikon aikana hoidon aloittamisesta ennustaa oireiden paluuta niin, että 

nopeammin  oireita  vähentäneet  ovat  vähemmän  masentuneita  kolmen  ja  kuuden  kuukauden 
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seurannoissa alun oiremäärästä  riippumatta  (Santor  & Segal,  2001).  Terapian keston yhteydestä 

masennuksen  uusiutumiseen  ei  ole  juurikaan  tiedossa  tarkempaa  tutkimusta,  mutta  yleisemmin 

terapian  keston  yhteyttä  hoidon  tuloksellisuuteen  on  tutkittu.  Helsingin  psykoterapiaprojektissa 

(Knekt  ym.,  2008)  lyhytterapian  havaittiin  tuottavan  lyhyellä  aikavälillä  pitkäkestoista  terapiaa 

parempia  tuloksia  masennuksen  vähentymisen  osalta,  mutta  pitkällä  aikavälillä  (kolme  vuotta) 

pitkäkestoisen terapian havaittiin ylläpitävän parempia tuloksia.

Osittaisen toipumisen  –  verrattuna täydelliseen toipumiseen  – on havaittu monissa 

tutkimuksissa olevan vahvasti yhteydessä masennuksen uusiutumiseen (Judd ym., 2000; Melartin, 

2005;  Pintor,  Gasto,  Navarroa,  Torresa,  &  Fañanas,  2003;  Thase  ym.,  1992).  Osittaisella 

toipumisella  tarkoitetaan  sitä,  että  potilas  ei  hoidon  aikana  toivu  täysin,  vaan  hänelle  jää 

jäännösoireita (Thase ym., 1992).  Täydellinen toipuminen vastaa näin ollen täysin oireetonta tilaa. 

Thase työryhmineen (1992) havaitsi, että täysin toipuneilla potilailla oli tilastollisesti merkitsevästi 

pienempi uusiutumisriski (9 %) kuin osittain toipuneilla (52 %). Jäännösoireet olivat varsin yleisiä: 

54  %:lla  tutkittavista  havaittiin  jäännösoireita.  Jäännösoireiden  yleisyys  ja  yhteys  masennuksen 

uusiutumiseen  on  siis  tiedossa,  mutta  pidemmän  aikavälin  vaikutuksista  ei  ole  paljoa  tietoa 

(Kennedy  &  Paykel,  2004).  Kennedy  &  Paykel  kuitenkin  havaitsivat  8‒10  vuoden 

seurantatutkimuksessaan,  että  jäännösoireisilla  esiintyi  seurannassa enemmän masennusoireita  ja 

huonoa  sosiaalista  toimintakykyä,  vaikka  diagnosoidun  masennustilan  kriteerit  eivät  täyttyneet 

heillä merkitsevästi enempää kuin muilla tutkittavilla.

Jäännösoireiden  sekä  osittaisen  toipumisen  vahva  yhteys  masennuksen 

uusiutumiseen  kertoo  täydelliseen  toipumiseen  pyrkimisen  merkityksestä  (Pintor  ym.,  2003). 

Masennusta  hoidettaessa  tulisi  pyrkiä  jäännösoireiden  vähentämiseen  jo  ensimmäisen 

masennusjakson  kohdalla  (Judd  ym.,  2000).  Pidempiaikainen  ylläpitoterapia  voisi  olla  tarpeen 

niille, jotka toipuvat vain osittain tai ovat muutoin suuremmassa riskissä uusiutumiselle (Thase ym., 

1992). Käypä  hoito  -suositusten  (2009)  mukaan  masennustilasta  toipumisen  jälkeen  hoitoa  ja 

seurantaa tulisi jatkaa puolen vuoden ajan masennukseen liittyvän suuren uusiutumisriskin vuoksi. 

Käypä  hoito  -suosituksissa  todetaan  myös,  että  ylläpitohoito  masennuslääkkeillä  pienentää 

merkittävästi masennuksen uudelleen puhkeamisen riskiä, ja sitä suositellaankin potilaille, joilla on 

ilmennyt jo kolmas masennusjakso heidän elämänsä aikana.
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1.4.  Pariterapia,  parisuhteen  laatu  ja  puolison  masentuneisuus  masennuksen 

uusiutumiseen yhteydessä olevina tekijöinä

Masennuksen  uusiutumista  tarkastelevia  seurantatutkimuksia,  joissa  olisi  vertailtu  pariterapiaa 

muihin  hoitomuotoihin,  on  varsin  vähän.  Tutkimuksissa,  joissa  tätä  on  tarkasteltu,  on  havaittu 

erilaisia  tuloksia  pariterapian  tuloksellisuudesta  suhteessa  muihin  hoitomuotoihin. 

Seurantatutkimuksissa on havaittu, että kognitiivista yksilöterapiaa saaneilla masentuneilla ei ollut 

suurempaa  masennuksen uusiutumisriskiä  kuin  pariterapiaa  saaneilla  (Beach & O'Leary,  1992). 

Vastakkaisia  tuloksia  saatiin  lääkehoitoa ja  pariterapiaa  vertailtaessa,  kun havaittiin  pariterapian 

olevan  tehokkaampi  masennuksen  hoidossa  niin  hoidon  päättyessä  kuin  potilaiden  pitämisessä 

oireettomina  kaksi  vuotta  hoidon  päättymisen  jälkeenkin  (Leff  ym.,  2000).  Hoitomuotoja 

vertailtaessa  tulee  kuitenkin  ottaa  huomioon  suhteellisen  lyhyet  seuranta-ajat  monissa 

tutkimuksissa.  Onkin  todettu,  että  vuoden  seurannalla  ei  välttämättä  saada  esiin  eri  hoitojen 

pitkäaikaisia  tuloksia  (Gilliam  &  Cottone,  2005).  Pariterapian  pitkäaikaisten  vaikutusten 

ymmärtämiseksi pidempikestoiset seurantatutkimukset ovat tarpeen.

Parisuhteen  laadun  ja  pariterapian  yhteyttä  masennuksen  uusiutumiseen  tutkivat 

myös  Jacobson,  Fruzzetti,  Dobson,  Whisman  ja  Hops  (1993).  Oletuksena  heillä  oli,  että 

pariterapialla  hoidetuilla  pareilla  masennus  uusiutuisi  vähemmän  todennäköisesti  kuin 

yksilöterapialla hoidetuilla. Vastoin oletuksia uusiutumisen määrä ei eronnut hoitojen välillä vuoden 

seurannan  aikana  –  tosin  tutkimuksessa  uusiutumisprosentti  oli  vain  10–15  %.  Tutkimuksessa 

havaittiin  lisäksi  potilaan  ja  tämän  puolison  huonovointisuuden  vähentymisen  sekä  puolison 

auttavan  käyttäytymisen  kasvun  ennustavan  toipumista.  Myös  puolison  auttava  käyttäytyminen 

hoidon jälkeen oli yhteydessä potilaan toipumiseen ja ennusti vähäistä masennuksen määrää vuoden 

seurannassa.

Puolisolla  näyttäisi  Jacobsonin  ym.  (1993)  tutkimuksen  perusteella  olevan 

jonkinlainen  rooli  masennuksesta  toipumisessa  ja  masennuksen  uusiutumisen  vähentämisessä, 

vaikkei eroa uusiutumisriskissä yksilö- ja pariterapioiden välillä havaittukaan. Puolison vaikutusta 

potilaan masennuksen uusiutumiseen on tutkittu myös muissa tutkimuksissa. Whismanin (2001a) 

mukaan parisuhteessa tapahtuvalla muutoksella tai sopeutumisella on yhteys masennukseen niin, 

että  mikäli  avioliitossa  elävät  masentuneet  henkilöt  ovat  tyytymättömiä  avioliittoonsa  hoidon 

päättyessä,  heillä  on  suurempi  riski  kielteisempiin  pitkäaikaisiin  tuloksiin  masennuksen  osalta. 

Parisuhdetyytymättömyys näyttäisi olevan voimakkaasti yhteydessä sekä depressiiviseen oireiluun 

että  diagnosoituun  depressioon  (Whisman,  2001b). Whisman  (2001a)  toteaakin,  että  tällaisille 
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henkilöille pariterapia lienee hyvä hoitovaihtoehto masennuksen uusiutumisen ehkäisemiseksi.

Myös  Hooley ja  Teasdale  (1989)  selvittivät  parisuhteeseen  liittyviä  masennuksen 

uusiutumisen  ennustajia.  Tutkimuskohteena  olivat  erityisesti  ilmaistu  emootio,  vaikeudet 

parisuhteessa sekä potilaan kokemus puolison kriittisyydestä. Ilmaistu emootio heijastaa Hooleyn ja 

Teasdalen mukaan sitä määrää, jolla psykiatristen potilaiden lähipiiri ilmaisee kriittisiä, kielteisiä ja 

tunteikkaita asenteitaan potilaasta haastattelutilanteessa, jossa potilas ei ole läsnä. Tutkimus osoitti 

masennuksen uusiutuvan 51 %:lla koehenkilöistä seurannan aikana, mutta uusiutumisaste ei ollut 

yhteydessä  sairaalaan,  sairaalajakson  kestoon,  hoitomuotoon  tai  lääkkeiden  käyttöön  seuranta-

aikana. Sen sijaan ilmaistu emootio, parisuhteen vaikeudet ja potilaan kokema puolison kriittisyys 

olivat  kaikki  yhteydessä  yhdeksän  kuukauden  seurannan  uusiutumisasteeseen.  Uusiutumisen 

selkein  ennustaja  oli  potilaan kokemus puolison kriittisyydestä:  uudelleen  sairastuneet  arvioivat 

puolisonsa  merkittävästi  kriittisemmäksi  kuin  terveinä  pysyvät  potilaat.  Puolison  kriittisyyden 

arvioiminen  potilaan  näkökulmasta  voikin  helpottaa  niiden  yksilöiden  tunnistamista,  jotka  ovat 

korkeammassa riskissä sairastua uudelleen masennukseen (Hooley & Teasdale, 1989).

Hooleyn  ja  Teadalen  (1989)  tutkimustuloksille  on  myös  vastakkaisia  tuloksia. 

Kronmüller (2008) havaitsi työryhmineen 10 vuoden seurantatutkimuksessa, että puolison ilmaistu 

emootio tai potilaan kokemus puolison kriittisyydestä eivät ennustaneet masennuksen uusiutumista. 

He  esittävät,  että  ilmaistun  emootion  ja  kriittisyyden  merkitys  pitkällä  aikavälillä  tulisi 

kyseenalaistaa. Seuranta-ajan pituus lieneekin eri tutkimustulosten eroja selittävä tekijä. Aiemmat 

aiheesta tehdyt tutkimukset ovat olleet korkeintaan kahden vuoden pituisia (Kronmüller ym., 2008). 

Hooleyn ja Teasdalen alkuperäisiä tuloksia ei Kronmüllerin ym. mukaan ole pystytty toistamaan 

riittävän usein, jotta puolison kriittisyyden voitaisiin sanoa ennustavan masennuksen hoitotulosta. 

Sekä  ilmaistulla  emootiolla  että  puolison  koetulla  kriittisyydellä  näyttäisi  olevan  ennustusarvoa 

kaksisuuntaisen mielialahäiriön yhteydessä, mutta masennuksen kohdalla tulokset lienevät edelleen 

epäselviä (Kronmüller ym., 2008).

Parisuhteen  prosessien  on  havaittu  olevan  yhteydessä  paitsi  masennusoireiden 

uusiutumiseen myös masennuksesta toipumiseen. Toipumisnopeutta voidaan ennustaa sen mukaan, 

millaisia tunteita masentuneen potilaan puolisolla on potilasta kohtaan (McLeod, Kessler, & Landis, 

1992).  Puolison  reagoidessa  myönteisesti  masentuneeseen  potilaaseen  masennusjaksot  ovat 

lyhyempiä.  Goering,  Lancee  ja  Freeman  (1992)  havaitsivat  masentuneiden  naisten 

parisuhdearvioiden  ja  heidän  puolisoiden  sairautta  edeltävien  parisuhdearvioiden  ennustavan 

masennuksesta toipumista kuuden kuukauden ajalla.

Molempien puolisoiden masentuneisuudesta ei tiettävästi ole tutkimuksia  (Gupta & 
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Beach,  2005),  vaikka on arveltu,  että  kliinisessä  työssä tällaisia  pareja  tullaan kohtaamaan yhä 

useammin.  Puolisoiden  on  kuitenkin  havaittu  olevan  muita  suuremmassa  riskissä  sairastua 

masennukseen (Benazon & Coyne,  2000).  Ilman  tutkimuspohjaa  on  Guptan  ja  Beachin  (2005) 

mukaan  vaikea  määritellä  pariterapian  erityispiirteitä  tällaisessa  tapauksessa.  Heidän  mukaan 

voidaan  kuitenkin  arvella,  että  masentuneella  puolisolla  voi  olla  tiettyä  ymmärrystä  puolisoaan 

kohtaan,  mutta  toisaalta  tilanteeseen  voi  liittyä  sairaan  roolista  kilpailua.  DINADEP-projektin 

aineiston  pohjalta  puolison  masentuneisuuden  merkitystä  pariterapian  tuloksellisuudelle  on 

aiemmin tarkastellut Perko (2009). Tällöin puolison masentuneisuuden havaittiin olevan yhteydessä 

potilaan hoitotulokseen vuoden seurannassa.  Masentuneen potilaan puolison masentuneisuutta on 

siis tutkittu melko vähän, ja puolison masentuneisuuden vaikutusta potilaan masentuneisuuteen ei 

ole  juurikaan  tutkittu.  Lisäksi  puolison  masentuneisuuden  yhteydestä  nimenomaan  potilaan 

masennuksen uusiutumiseen ei tiettävästi ole tutkimuksia.

Useita  potilaan  taustoihin,  sairaushistoriaan,  hoitoprosessiin  ja  parisuhteeseen 

liittyviä  tekijöitä  on  siis  tutkittu  masennuksen  uusiutumiseen  yhteydessä  olevina  tekijöinä. 

Tutkimuksista  riippuen  näiden  erilaisten  tekijöiden  on  joko  havaittu  olevan  yhteydessä 

uusiutumiseen  tai  niiden  on  havaittu  olevan  erillisiä  uusiutumisen  suhteen.  On kuitenkin  myös 

tekijöitä,  joiden yhteyttä masennuksen uusiutumiseen ei  ole juurikaan tutkittu.  Tutkimustulosten 

osittaisen  ristiriitaisuuden,  tutkimatta  jääneiden  yhteyksien  kartoittamisen  tärkeyden  sekä 

masennuksen  uusiutumisen  yleisyyden  takia  tarvitaan  lisää  tutkimuksia  masennuksen 

uusiutumisesta.
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1.5. Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset

Tutkimuksen  tavoitteena  on  selvittää  keskivaikeasta  tai  vaikeasta  masennuksesta  (Tautiluokitus 

ICD-10:n mukaan F32 tai  F33) kärsivien henkilöiden masennusoireiden uusiutumisen yleisyyttä 

sekä tekijöitä, jotka voisivat olla yhteydessä uusiutumiseen.

Tutkimuskysymykset ovat:

1. Minkä verran aineistossa on henkilöitä, joilla masennusoireet näyttäisivät uusiutuvan?

2. Onko havaittavissa tekijöitä, jotka olisivat yhteydessä masennusoireiden uusiutumiseen?

a) Ovatko  potilaan  ikä,  sukupuoli  ja  sairaushistoriaan liittyvät  tekijät  yhteydessä 

masennusoireiden uusiutumiseen?

b) Ovatko hoitomuotoon, hoidon kestoon ja muihin samanaikaisiin hoitoihin liittyvät 

tekijät yhteydessä masennusoireiden uusiutumiseen?

c) Onko parisuhdetyytyväisyys yhteydessä masennusoireiden uusiutumiseen?

d) Onko alkoholin käyttö yhteydessä masennusoireiden uusiutumiseen?

e) Onko puolison masentuneisuus yhteydessä masennusoireiden uusiutumiseen?
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2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

2.1. Aineisto ja tutkittavat

Pro gradu -tutkielmani aineistona on Dialogiset ja narratiiviset prosessit masennuksen pariterapiassa 

(DINADEP) -tutkimusprojektissa kerätty aineisto.  DINAPED-projektin tarkoituksena on kehittää 

masennuksen pariterapiaa kiinnittäen erityisesti huomiota dialogisiin ja narratiivisiin prosesseihin 

terapiassa (Seikkula,  2006). Lisäksi projekti  pyrkii analysoimaan masennuksen hoitoon käytetyn 

pariterapian  tuloksellisuutta.  Aineisto  on  kerätty  kolmen  sairaanhoitopiirin  psykiatrian 

poliklinikoilta:  Pohjois-Savon  sairaanhoitopiiri  Kuopiossa  ja  Siilinjärvellä,  Länsi-Pohjan 

sairaanhoitopiiri  Torniossa  ja  Kemissä  sekä  HUS/Jorvin  sairaala  Espoossa.  Aineistoa  kerättiin 

kahden vuoden ajan alkuvuodesta 2006 vuoden 2008 loppuun saakka.

Kriteereinä  tutkimukseen  osallistumiselle  oli  diagnosoitu  depressio  (Tautiluokitus 

ICD-10:n  mukaan  F32  tai  F33),  Hamiltonin  depressioskaalassa  (Hamilton,  1960)  vähintään 

14 pistettä,  alle  65  vuoden  ikä  sekä  heteroseksuaalinen  parisuhde.  Poissulkukriteereinä 

tutkimukseen osallistumiselle  oli aiemmat psykoottiset oireet, orgaaniset aivovauriot, itsetuhoinen 

käytös sekä osallistuminen pari- tai perheterapiaan viimeisten kahden vuoden sisällä. Tutkittavat 

olivat  joko  itse  hakeutuneet  johonkin  kolmesta  tutkimuskeskuksesta  tai  heillä  oli  lähete 

tutkimuskeskuksiin masennuksen takia.  Tutkittavat satunnaistettiin tutkimus- ja kontrolliryhmiin. 

Tutkimusryhmässä  masennuksen  hoitomuotona  käytettiin  pariterapiaa  ja  kontrolliryhmässä 

yksilöterapiaa. Tutkimukseen kuuluvan terapian kesto vaihteli nollan (yhdellä tutkittavalla hoitoa ei 

ensimmäisen käynnin jälkeen aloitettukaan) ja 104 viikon välillä keskiarvon ollessa 55,7 viikkoa. 

Terapeuteilla  oli  perheterapeuttikoulutus,  ja  lisäksi  he  olivat  saaneet  koulutusta  systeemisestä 

perheterapiasta, narratiivisista terapioista sekä avoimesta dialogista perhekontekstissa. Terapiassa ei 

käytetty  tiettyä  manuaalia,  ja  tutkimus toteutettiin  naturalistisesta  asetelmasta,  jossa  korostetaan 

ulkoista validiteettia hoidon tuloksellisuuden arvioinnissa.  Tässä tutkimuksessa on mukana koko 

aineisto.

Aineistossa  oli  mukana  51  tutkittavaa,  joista  naisia  oli  24  (47,1  %)  ja  miehiä 

27 (52,9 %). Tutkittavat olivat iältään 18‒63-vuotiaita keski-iän ollessa 42,5 vuotta. Tutkittavista 

29 (56,9 %) kuului tutkimusryhmään ja 22 (43,1 %) kontrolliryhmään. Tutkittavat sijoittuivat eri 

tutkimuskeskuksiin  niin,  että  28  (54,9  %)  tutkittavaa  tuli  Pohjois-Savon  sairaanhoitopiiristä, 

11



5 (9,8 %)  HUS/Jorvin  sairaalasta  ja  loput  18  (35,3  %)  Länsi-Pohjan  sairaanhoitopiiristä. 

Tutkittavista  42  (82,4  %)  eli  tutkimuksen  alkaessa  ydinperheessä  ja  yhdeksän  (17,6  %) 

uusperheessä. Lapsia oli 41 (78,4 %) tutkittavalla vähintään yksi, joten 11 (21,6 %) tutkittavalla ei 

ollut lainkaan lapsia. Töissä viimeisten kahden vuoden aikana oli ollut 20 (39,2 %) tutkittavaa ja 

sairaslomalla  tai  kuntoutuksessa  25  (49,0  %).  Yksi  tutkittavista  (2,0  %)  opiskeli  tutkimuksen 

alkaessa,  kolme (5,9 %)  oli  työttömänä ja  yksi  (2,0  %)  eläkkeellä.  Tutkimuksesta  kieltäytyneet 

(n=66)  erosivat  osallistuneista  (n=68)  tilastollisesti  merkitsevästi  siinä,  että  kieltäytyjissä  oli 

enemmän naisia ja heidän keski-ikänsä oli alhaisempi (Pesonen, 2008). Lisäksi kieltäytyjissä oli 

enemmän  työssäkäyviä,  heillä  oli  enemmän  alle  kouluikäisiä  lapsia  sekä  pienempi  osa  heistä 

ilmoitti sairastavansa somaattista sairautta (Pesonen, 2008). Tutkittavista kaikilta paitsi yhdeltä oli 

saatavissa BDI-lomakkeen tiedot kaikilta mittauskerroilta. Tällä yhdellä tutkittavalla oli saatavissa 

vain alkumittauksen tiedot,  joten tutkittavaa ei  otettu  mukaan tähän tutkimukseen.  Tutkimuksen 

lopullinen  aineistokoko  oli  siis  50  tutkittavaa.  Taulukosta  1  nähdään  tutkittavien  tunnuslukuja 

BDI:n mukaan.

TAULUKKO 1. Tunnuslukuja ja vastanneiden määrät BDI:n mukaan

n ka kh vaihteluväli
BDI alku 51 24,20 5,38 10‒33
BDI 6 kk 50 16,14 10,23 0‒44
BDI 12 kk 50 11,94 9,87 0‒37
BDI 18 kk 50 10,32 11,02 0‒36
BDI 24 kk 50 10,94 11,18 0‒37

2.2. Muuttujat ja mittarit

Tässä tutkimuksessa käytettiin Beck Depression Inventory (BDI) -kyselylomaketta (Beck, Ward, 

Mendelson,  Mock,  &  Erbaugh,  1961)  tutkittavien  ja  heidän  puolisoiden  masennusoireiden 

mittaamiseen  (liite  1.).  BDI  on  masennusoireiden  arviointiin  käytetty  itsearviointilomake,  joka 

sisältää  21  väittämää,  joihin  kuhunkin  on  4‒7  vastausvaihtoehtoa  (Karila,  2001).  Jokaisesta 

vastauksesta  voi  saada  0‒3 pistettä,  jolloin  maksimipistemäärä  voi  olla  63.  Summapistemäärän 

pohjalta  arvioidaan  masennuksen  astetta:  normaali  mieliala  (0‒9  p),  lieväasteinen  masennus 

(10‒ 20 p),  keskitasoinen  masennus  (21‒29 p)  ja  vakava-asteinen  masennus  (30‒63 p)  (Karila, 
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2001).  Normaaliväestön BDI:n keskiarvon on havaittu  olevan 4–6 pistettä  (Karila,  1991),  tosin 

osassa tutkimuksia sen on havaittu olevan jopa yli seitsemän pistettä (Elovainio ym., 2009). Beckin 

depressioinventori on paljon käytetty ja tutkittu arviointiasteikko, jonka reliabiliteetti ja validiteetti 

on erilaisissa aineistoissa havaittu hyväksi (Sprinkle ym., 2002; Storch, Roberti, & Roth, 2004). 

BDI:n käyttö masennusoireiden mittarina tässä tutkimuksessa katsottiin perustelluksi, vaikka BDI:n 

on havaittu kuvastavan masennusoireiden lisäksi esimerkiksi hoitosuhteen laatuun liittyviä asioita 

(Leiman,  2010).  BDI:n  valintaa  perusteltiin  sillä,  että  tutkimuksen  alkutarkasteluissa  sopivaa 

mittaria  valittaessa  BDI:n  ja  Hamiltonin  depressioskaalan  (Hamilton,  1960)  havaittiin  tuottavan 

suurelta  osin  samansuuntaiset  tulokset  masennusoireiden  tasosta  ja  muutoksista.  Tässä 

tutkimuksessa tutkittavat olivat keskivaikeaa tai vaikeaa masennusta sairastavia. Tutkimuksessa oli 

viisi  mittauskertaa:  alkumittaus  sekä  mittaukset  6,  12,  18  sekä  24  kuukauden  kuluttua 

alkumittauksesta.  Jokaisella mittauskerralla  tutkittavia arvioitiin erilaisilla  hyvinvointia ja oireita 

kuvaavilla  arviointilomakkeilla,  joista  yksi  oli  BDI-lomake.  Tutkimuksessa  vertailtiin 

mittauskertojen välisiä muutoksia BDI-summapistemäärissä kunkin tutkittavan kohdalla.

Masennusoireiden  vaihtelua  ja  uusiutumista  kuvaava  muuttuja  muodostettiin 

kliinisen  merkitsevyyden  ja  tarkemmin  ottaen  Jacobson‒Truax-metodin  (Jacobson,  Follette,  & 

Revenstorf,  1984)  avulla.  Tilastollisen  merkitsevyyden  ja  efektikoon  testauksien  lisäksi 

psykoterapian tuloksellisuutta voidaan testata kliinisen merkitsevyyden avulla (Lambert & Ogles, 

2009).  Tilastollinen merkitsevyys ja efektikoko antavat  tärkeää tietoa hoitoryhmän keskiarvojen 

eroista, mutta tieto hoitovasteiden moninaisuudesta hoidetun ryhmän sisällä jää niissä puuttumaan 

(Lambert  &  Ogles,  2009).  Lambert  ja  Ogles  näkevätkin  kliinisen  merkitsevyyden  vahvuutena 

yksittäisen  potilaan  luotettavan  muutoksen  näkemisen,  mikä  tuo  lisäinformaatiota 

tuloksellisuustutkimuksiin. Heidän mukaan varsinkin pienille aineistoille kliinisen merkitsevyyden 

käyttö voi olla perusteltua tilastollisten merkitsevyyksien puuttuessa tai yksilömuutosten jäädessä 

ryhmämuutosten  varjoon.  Kliinisesti  merkitsevän  muutoksen  mittaamiseksi  on  kehitetty  monia 

menetelmiä,  joista  ensimmäinen  ja  kenties  tunnetuin  on  Jacobsonin,  Folletten  ja  Revenstorfin 

(1984)  alun  perin  kehittämä  Jacobson‒ Truax  (JT)  -metodi,  jota  Jacobson  ja  Truax  (1991) 

myöhemmin muokkasivat. Kliinisen merkitsevyyden mittaaminen JT-metodilla perustuu luotettavan 

muutoksen indeksiin eli RCI-indeksiin (reliable change index).  RCI lasketaan jakamalla kahden 

mittauskerran  (ennen  ja  jälkeen  mittauksen)  välinen  muutos  erojen  keskivirheellä  (kaava  1). 

Mittauksen  keskivirheen  koko  riippuu  mittarin  reliabiliteetista.  Reliabiliteettia  on  suositeltu 

laskettavan sisäisen konsistenssin avulla (Lambert & Ogles, 2009).
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RCI=
BDI jälkeen−BDI ennen

2SE
2

, jossa S E=SD1−reliabiliteetti (Kaava 1)

Mikäli  RCI  on  pienempi  tai  yhtä  suuri  kuin  -1,96,  henkilön  tulos  on  merkitsevästi  pienempi 

jälkimittauksessa  kuin  alkumittauksessa  (p<.05),  jolloin  henkilöllä  on  tapahtunut  merkitsevää 

paranemista  tuloksellisuuden mittarilla.  RCI  suurempi  tai  yhtä  suuri  kuin  1,96  kertoo  henkilön 

tuloksen huonontuneen. RCI:n ollessa välillä -1,96‒1,96 henkilöllä ei ole havaittavissa merkitsevää 

muutosta.  Kliinisen  merkitsevyyden  mittaamisen  toinen  vaihe  on  laskea  katkaisukohta 

potilaspopulaation ja normaalipopulaation välillä (Lambert & Ogles, 2009). Katkaisukohta C on 

näiden kahden eri populaation keskiarvojen välinen painotettu keskikohta (Lambert & Ogles, 2009). 

Tämän tutkimuksen jatkotarkasteluissa käytetään myös toipumisen määrittelyä, joka on sama kuin 

merkitsevän paranemisen määrittely, mutta arvon tulee olla suurempi kuin katkaisukohta.

Tässä  tutkimuksessa  muutoksen  kliinistä  merkitsevyyttä  tarkasteltiin  BDI:tä 

käyttäen.  Muutosten  laskemiseksi  tarvittiin  normaaliväestön  BDI-pisteiden  tarkat  tiedot,  jotka 

saatiin Elovainion ja työryhmän (2009) tutkimuksesta. Normaaliväestön BDI:n keskiarvo on 7,21, 

keskihajonta 6,83 ja sisäinen konsistenssi 0,86 (Elovainio ym., 2009). Tässä tutkimuksessa BDI:n 

keskiarvo  on  24,20  ja  keskihajonta  5,38.  Näin  ollen,  kun  muutos  BDI-summapisteissä 

alkumittauksesta  myöhempään  mittaukseen  on  potilaan  keskihajontaa  käyttäen  suurempi  (tai 

pienempi) kuin 2,01, se tarkoittaa luotettavaa paranemista (tai huononemista). Toisin sanoen, mikäli 

BDI-summapisteissä tapahtuu itseisarvoltaan 2,01 suurempi muutos, se vastaa RCI:n antamaa raja-

arvoa 1,96 suurempaa arvoa ollen tilastollisesti merkitsevä.

Tutkimuksessa  muodostettiin  BDI-muutosten  pohjalta  kaksi  muuttujaa  niin,  että 

verrataan  ensin  tutkittavan  BDI-summapisteiden  alkutilannetta  parhaimpaan  tulokseen  kahden 

vuoden tutkimuksen aikana. Paras tulos tässä tarkoittaa henkilön saamaa alinta BDI-pistemäärää, ja 

se voi esiintyä joko 6, 12 tai 18 kuukauden mittauskerralla. Tämä uusi muuttuja jakaa tutkittavat 

luokkiin  sen  mukaan,  onko  heidän  BDI-pistemääränsä  parantuneet  merkitsevästi,  heikentyneet 

merkitsevästi,  vai eikö pistemäärissä ole tapahtunut mitään merkitsevää muutosta. Tämän lisäksi 

muodostettiin  muuttuja kuvaamaan muutosta  parhaasta  tuloksesta  loppumittaukseen.  Kuten alun 

muutosta  kuvaava  muuttuja  myös  tämä  muuttuja  jakoi  henkilöt  samanlaisiin  luokkiin,  josta 

muutosta  voidaan  tarkastella.  Näiden  muuttujien  pohjalta  voitiin  tarkastella  masennusoireiden 

vaihtelua.  Muuttujien  luokista  jatkotarkasteluihin  valittiin  ne,  joilla  oli  tapahtunut  tutkimuksen 

aikana merkitsevää parantumista BDI:n mukaan sekä ne,  joilla oli  aluksi tapahtunut parannusta, 
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mutta myöhemmin heikentymistä. Näistä kahdesta ryhmästä muodostettiin uusiutumista kuvaava 

muuttuja,  jossa  on  kaksi  luokkaa:  ne,  joilla  oireet  vähentyivät  ja  ne,  joilla  oireet  palasivat 

myöhemmin. Tätä kaksiluokkaista muuttujaa käytettiin jatkotarkasteluissa tutkittaessa sitä, ovatko 

tietyt tekijät yhteydessä uusiutumiseen. Toisin sanoen masennusoireiden uusiutumisen määrittelynä 

oli  tässä  tutkimuksessa  se,  että  henkilön  masennusoireet  ovat  aluksi  vähentyneet  merkitsevästi, 

mutta  lisääntyneet  myöhemmin.  Uusiutumista  ei  tarvinnut  edeltää  täydellinen  toipuminen,  vaan 

merkitsevä oireiden vähentyminen riitti kriteeriksi. Näin ollen masennusoireiden palaaminen saattoi 

tarkoittaa  masennuksen  uusiutumista  (BDI>10),  samassa  masennusjaksossa  pysymistä  oireiden 

lieventymisestä  huolimatta  tai  normaalin  mielialan  rajoissa  pysymistä  toipumisen  jälkeen 

(BDI<10).

Toisena tutkimuskysymyksenä  eli  masennuksen uusiutumiseen  yhteydessä  olevina 

tekijöinä tarkasteltiin erilaisia muuttujia, jotka voisivat olla yhteydessä uusiutumiseen. Muuttujat 

valittiin pääosin aiemman kirjallisuuden pohjalta. Muuttujat olivat potilaan taustatekijöistä ikä ja 

sukupuoli,  sairaushistoriaan  liittyvistä  tekijöistä  muut  mielenterveyden  häiriöt,  somaattiset 

sairaudet,  nykyisten  masennusoireiden  kesto  hoidon  alkaessa  ja  masennuksen  vakavuus  hoidon 

alkaessa  (BDI:lla  mitattuna).  Hoitoprosessiin  liittyvistä  muuttujista  tarkasteltiin  hoitoryhmää, 

hoidon kokonaiskestoa viikoissa, muita hoidon aikaisia psykoterapioita, lääkkeiden käyttöä hoidon 

aikana,  muita hoitokäyntejä sekä toipumista.  Lisäksi  uusiutumiseen yhteydessä olevina tekijöinä 

tarkasteltiin parisuhdetyytyväisyyttä  hoidon alkaessa,  puolison masentuneisuutta  hoidon alkaessa 

sekä alkoholin käyttöä hoidon alkaessa ja muutosta alkoholin käytössä tutkimuksen aikana.

Tutkittavien  taustatietoja  selvitettiin  DINADEP-projektin  yleiskyselykaavakkeella, 

jossa  kartoitetaan  muun  muassa  tutkittavan  sosiodemografisia  taustatietoja,  taloudellista  ja 

psyykkistä  tilaa,  aiempaa hoitohistoriaa,  muita  psyykkisiä  tai  somaattisia  sairauksia  sekä  muita 

hoitomuotoja. Parisuhdetyytyväisyyttä  mitattiin  Dyadic  Adjustment  Scale  (DAS)  -mittarista 

(Spanier, 1976) ja The Revised Dyadic Adjustment Scale (RDAS) -mittarista (Busby, Christensen, 

Crane, & Larson, 1995) kehitetyllä parisuhdekyselyllä (liite 2.). Kysely on 24:stä kysymyksestä 

koostuva  itsearviointilomake,  jolla  arvioidaan  parisuhteen  neljää  eri  osa-aluetta:  konsensus, 

tyytyväisyys,  koheesio  ja  onnellisuus.  Alkoholin  käyttöä  mitattiin  Alcohol  Use  Disorders 

Identification Test (AUDIT) -mittarilla (Babor, Higgins-Biddle, Saunders, & Monteiro, 2001), joka 

on kehitetty alkoholin riskikulutuksen seulontaan (liite 3.).  Kysely koostuu kymmenestä alkoholin 

käyttöä mittaavasta  kysymyksestä.  Alkoholin kulutus voidaan jakaa luokkiin niin,  että raittiit  ja 

kohtuukäyttäjät saavat pisteitä 0‒7 (miehet) tai 0‒6 (naiset) ja riskialttiit tai haitallisesti kuluttavat 

saavat pisteitä 8‒40 (miehet) tai 7‒40 (naiset). Maksimipistemäärä on siis 40. Tässä tutkimuksessa 
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alkoholin käyttöä tarkasteltiin sekä AUDIT-kyselyn pistemääristä muodostetulla summamuuttujalla 

että sen mukaan, kuuluivatko tutkittavat tutkimuksen aikana kohtuukäyttäjiin vai riskikäyttäjiin.

2.3. Aineiston analysointi

Aineiston  tilastolliseen  analysointiin  käytettiin  SPSS  15.0  for  Windows  -ohjelmaa.  Aineistoa 

tarkasteltiin aluksi muuttujien keskiarvojen ja frekvenssien avulla. Pienen otoskoon ja muuttujien 

jakaumien vinouden takia päädyttiin käyttämään parametrittomia testejä. Tutkittavien jakaantumista 

uusiutumisen  osalta  eri  ryhmiin  tarkasteltiin  kliinisen  merkitsevyyden  ja  tarkemmin 

Jacobson‒ Truax-metodin  avulla  (Jacobson,  Follette  &  Revenstorf,  1984).  Ryhmien  välisiä 

keskiarvoeroja tarkasteltiin muuttujien asteikosta riippuen Mann-Whitney U -testillä tai χ2 -testillä. 

Uusiutumista  tarkasteltaessa  käytettiin  lisäksi  logistista  regressioanalyysia  muodostamaan 

uusiutumista  selittäviä  malleja.  Logistisen  regressioanalyysin  tulkintaan  liittyi  kuitenkin  osittain 

pienen otoskoon ja multikollineaarisuuden aiheuttamia ongelmia, jotka otetaan huomioon tuloksia 

tarkasteltaessa.
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3. TULOKSET

3.1. Masennusoireiden uusiutumisen yleisyys

Ensimmäisenä  tutkimuskysymyksenä  oli  selvittää  aineistosta  niiden  henkilöiden  osuutta,  joilla 

masennusoireet  BDI:n  mukaan  vähenevät,  sekä  niiden  osuutta,  joilla  masennusoireet  ensin 

vähenevät,  mutta  myöhemmin  lisääntyvät  uudelleen.  Tätä  tarkasteltiin  kliinisesti  merkitsevän 

muutoksen  avulla  Jacobson‒Truax-metodilla  ja  muodostettiin  2.2  Muuttujat  ja  mittarit  -osiossa 

tarkemmin esitellyt muuttujat kuvaamaan alkutilanteen ja alhaisimman BDI-pistemäärän muutosta 

sekä  alhaisimman  pistemäärän  muutosta  lopputilanteeseen.  Taulukosta  2  nähdään  tutkittavien 

sijoittuminen  eri  luokkiin.  Aineistossa  oli  mukana  50  tutkittavaa.  Niitä,  joilla  tapahtui 

masennusoireissa  aluksi  merkitsevää  paranemista  ja  alhaisimmasta  BDI-pistemäärästä 

loppumittaukseen ei tapahtunut muutosta, oli koko aineistossa 25 (50 %). Niitä, joilla tapahtui alun 

merkitsevän  paranemisen  jälkeen  vielä  lisää  paranemista,  oli  kolme  (6  %).  Yhteensä  siis 

masennusoireita  merkitsevästi  vähentäneitä  oli  28  (56  %).  Niitä,  joilla  tapahtui  masennuksessa 

ensin merkitsevää paranemista,  mutta sitten merkitsevää huonontumista,  oli  koko aineistossa 17 

(34 %).  Lisäksi  aineistossa  oli  havaittavissa  yksi  henkilö  (2  %),  jolla  ei  koko  kahden  vuoden 

tutkimuksen  aikana  ollut  havaittavissa  merkitsevää  muutosta  masennusoireiden  määrässä  sekä 

kolme (6 %) henkilöä, joilla ei ollut alussa tapahtunut muutosta, mutta loppumittaukseen tultaessa 

oli tapahtunut merkitsevästi joko parantumista tai huonontumista. Aineistossa oli myös yksi henkilö 

(2 %), jolla oli tapahtunut merkitsevää huonontumista koko tutkimuksen ajan.

Näistä  ryhmittelyistä  valittiin  jatkotarkasteluihin  ne  28  tutkittavaa,  joilla 

masennuspistemäärät  olivat  laskeneet  merkitsevästi  sekä  ne  17  tutkittavaa,  joilla 

masennuspistemäärät olivat lähteneet alun laskun jälkeen uudestaan nousuun. Jatkotarkasteluissa on 

siis mukana 45 tutkittavaa, mikä on 90 % koko aineistosta. Jatkotarkasteluja varten muodostettiin 

uusiutumista  kuvaava,  kaksiluokkainen  muuttuja  sen  mukaan,  oliko  tutkittavien  masennusoireet 

vain vähentyneet vai palanneet myöhemmin tutkimuksen aikana.
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TAULUKKO  2. Tutkittavien  jakautuminen  eri  luokkiin  BDI-muutosten mukaan,  korostettuina 

jatkotarkasteluihin valitut tutkittavat

Muutos alhaisimmasta pistemäärästä 
lopputilanteeseen

Yhteensä

Ei 
muutosta

n
%

Merkitsevä 
parannus

n
%

Merkitsevä
huonontuminen

n
%

Muutos 
alkuti-
lanteesta 
alhaisim-
paan 
piste-
määrään

Ei muutosta
(no change)

1
2 %

1
2 %

2
4 %

4
8 %

Merkitsevä parannus
(significant improvement)

25
50 %

3
6 %

17
34 %

45
90 %

Merkitsevä 
huonontuminen
(significant deterioration)

0
0 %

0
0 %

1
2 %

1
2 %

Yhteensä 26
52 %

4
8 %

20
40 %

50
100 %

3.2. Masennusoireiden uusiutumiseen yhteydessä olevat tekijät

Seuraavana  tutkimuskysymyksenä  oli  tarkastella  sitä,  erottelevatko  potilaan  taustoihin, 

sairaushistoriaan,  hoitoprosessiin,  parisuhdetyytyväisyyteen,  puolison  masentuneisuuteen  tai 

alkoholin  käyttöön  liittyvät  tekijät  tutkittavien  sijoittumista  eri  luokkiin  masennusoireiden 

uusiutumisen mukaan. Mahdolliset ryhmiä erottelevat muuttujat oli valikoitu alustavasti aiemman 

kirjallisuuden pohjalta.  Ryhmien välisiä  eroja  tarkasteltiin  muuttujittain  asteikosta  riippuen joko 

Mann-Whitney U -testillä tai χ2 -testillä. Lisäksi lopuksi muodostettiin muuttujaryhmittäin malleja, 

joita tarkasteltiin logistisella regressioanalyysillä.

Ryhmiä  mahdollisesti  erottelevina  taustatekijöinä  ja  sairaushistoriaan  liittyvinä 

tekijöinä tarkasteltiin  ikää,  sukupuolta,  muita  mielenterveyden  häiriöitä,  somaattisia  sairauksia, 

nykyisten masennusoireiden kestoa hoidon alkaessa sekä masennuksen vakavuutta hoidon alkaessa 

BDI-mittarilla  tarkasteltuna.  Sukupuolta,  muita  mielenterveyden  häiriöitä  sekä  somaattisia 

sairauksia tarkasteltiin  χ2 -testillä ja ikää, nykyisten masennusoireiden kestoa sekä masennuksen 

vakavuutta  Mann-Whitney  U  -testillä.  Ryhmien  keskiarvot  eivät  eronneet  tilastollisesti 

merkitsevästi minkään taustatekijän tai sairaushistoriaan liittyvän tekijän suhteen. Toisin sanoen ne, 
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joilla  masennusoireet  palasivat  alun  vähentymisen  jälkeen,  eivät  eronneet  tilastollisesti 

merkitsevästi niistä, joilla masennusoireet eivät palanneet iän, sukupuolen, muiden mielenterveyden 

häiriöiden,  somaattisten  sairauksien,  nykyisten  masennusoireiden  keston  tai  masennuksen 

alkutilanteen  vakavuuden  suhteen.  Ryhmien  kuvailemiseksi  todettakoon  kuitenkin,  että 

parantuneista 11 (24,4 %) oli naisia ja 17 (37,8 %) miehiä. Uusiutujista yhdeksän (20,0 %) oli naisia 

ja kahdeksan (17,8 %) miehiä. Keski-ikä oli molemmissa ryhmissä keskimäärin 43 vuotta.

Hoitoprosessiin liittyvinä erottelevina tekijöinä tutkittiin hoitoryhmää, tutkimukseen 

liittyvän  terapian  kestoa  viikoissa,  muiden  psykoterapioiden  määrää  hoidon  aikana, 

antidepressiivisten lääkkeiden käyttöä hoidon aikana sekä muiden hoidonaikaisten hoitokäyntien 

määrää. Näistä muuttujista hoitoryhmää tarkasteltiin χ2 -testillä ja muita muuttujia Mann-Whitney 

U -testillä.  Taulukosta  3  nähdään  hoitoprosessiin  liittyvät  tilastollisesti  merkitsevät  tekijät. 

Ryhmien keskiarvot erosivat tilastollisesti merkitsevästi terapian keston (U=91, p=.001) suhteen. 

Terapian  kesto  erotteli  ryhmiä  niin,  että  ne,  joilla  masennusoireet  alun  vähentymisen  jälkeen 

lisääntyivät, olivat olleet terapiassa pidempään (taulukko 3). Lisäksi muiden psykoterapiaistuntojen 

määrä oli lähellä merkitsevyyttä (U=161, p=.064) ryhmien erottelussa. Otoskoon pienuuden takia 

tilastollisesti merkitseviä tuloksia on vaikeampi löytää, joten tätä tulosta voitaneen pitää ryhmiä 

ainakin jossain määrin erottelevana tekijänä. Psykoterapiaistuntojen määrä erotteli ryhmiä niin, että 

oireiden palaamisesta raportoineet olivat käyttäneet enemmän muita psykoterapioita kuin ne, joilla 

masennusoireet  eivät  näyttäneet  palaavan  (taulukko  3).  Ryhmät  eivät  eronneet  hoitoryhmän, 

antidepressiivisten lääkkeiden käytön tai muiden hoitokäyntien määrän suhteen. Lääkkeiden käyttö 

oli  kuitenkin  yleistä:  vain  seitsemän  (14,0  %)  tutkittavaa  ei  ollut  käyttänyt  antidepressiivistä 

lääkitystä tutkimuksen aikana. Ryhmät eivät siis eronneet tilastollisesti merkitsevästi hoitoryhmän 

suhteen, mutta aineiston kuvailemiseksi todettakoon, että niistä, joilla tapahtui merkitsevää oireiden 

lieventymistä, 18 (40,0 %) kuului tutkimusryhmään ja 10 (22,2 %) kontrolliryhmään. Uusiutujista 

kahdeksan (17,8 %) kuului tutkimusryhmään ja yhdeksän (20,0 %) kontrolliryhmään.

TAULUKKO 3. Ryhmiä erottelevat hoitoon liittyvät tekijät Mann-Whitney U-testillä tarkasteltuna

Masennusoireet 
vain vähentyneet

ka        kh

Masennusoireet 
palanneet
ka       kh U p-arvo

Terapian kesto 39,54    30,51 75,00    28,55 91 .001
Muiden 
psykoterapioiden 
määrä

12,86    21,75 24,29    31,59 161 .064
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Hoitoprosessiin liittyen tutkimuksessa vertailtiin myös,  eroavatko ryhmien keskiarvot  χ2 -testillä 

toipumisen  suhteen.  Toipumista  kuvaava  muuttuja  muodostettiin  sen  perusteella,  oliko  henkilö 

todettu kliinisen merkitsevyyden mukaan toipuneeksi millä tahansa tutkimuksen mittauskerroista. 

Ryhmien  välillä  ei  näyttäisi  olevan  eroja  keskiarvoissa  toipumisen  suhteen.  Vähintään  yhdellä 

mittauskerralla  tutkimuksen  aikana  toipuneina  olleita  näyttäisi  olevan  sekä  niissä,  joilla 

masennusoireet vain vähentyivät että niissä, joilla oireet lisääntyivät alun vähentymisen jälkeen.

Potilaan  kokemaa  parisuhdetyytyväisyyttä  hoidon  alkaessa  tarkasteltiin  Mann-

Whitney  U  -testillä.  Ryhmien  välillä  ei  ollut  tilastollisesti  merkitseviä  eroja 

parisuhdetyytyväisyydessä.  Puolisoiden  masentuneisuuden  astetta  tarkasteltaessa  havaittiin,  että 

puolisoiden  BDI  vaihteli  0  ja  27  pisteen  välillä  keskiarvon  ollessa  7,5  pistettä.  Puolison 

masentuneisuudessa  ei  kuitenkaan  ollut  eroja  ryhmien  välillä  Mann-Whitney  U  -testillä 

tarkasteltuna  (U=200,5,  p=.695).  Masennusoireiden  uusiutumisesta  raportoivien  ryhmässä 

puolisoiden BDI:n keskiarvo ja keskihajonta olivat hieman korkeampia (ka=8,75,  kh=9,36) kuin 

masennusoireiden vähentymisestä raportoivien ryhmässä (ka=6,30, kh=5,24), mutta erot eivät olleet 

merkitseviä.  Puolison  masentuneisuuden  astetta  kuvaavassa  muuttujassa  oli  kaksi  puuttuvaa 

havaintoa.

Alkoholin  käyttöön  liittyvinä  tekijöinä  tarkasteltiin  AUDIT-kyselyllä  mitattuna 

alkoholin käyttöä hoidon alkaessa sekä muutosta alkoholin käytössä tutkimuksen aikana. Alkoholin 

käyttöä  hoidon  alkaessa  tutkittiin  Mann-Whitney  U  -testillä  ja  muutosta  alkoholin  käytössä 

tarkasteltiin  χ2 -testillä.  Ryhmien  keskiarvot  erosivat  tilastollisesti  merkitsevästi  alkutilanteen 

alkoholin  käytön  (U=145,  p=.029)  suhteen  niin,  että  ne,  joilla  masennusoireet  lisääntyivät  alun 

vähentymisen jälkeen, olivat käyttäneet vähemmän alkoholia hoidon alkaessa (ka=6,06,  kh=4,94) 

kuin ne, joilla masennusoireet eivät palanneet (ka=10,93,  kh=7,56). Kuten taulukosta 4 havaitaan, 

myös  muutos  alkoholin  käytössä  erotteli  ryhmiä  (χ2(3)=10,732,  p=.013).  Masennusoireiden 

vähentymisestä  raportoivista  suuremmalla  osalla  oli  enemmän  alkoholin  riskikäyttöä  koko 

tutkimuksen ajan (sovitettu standardoitu jäännös 2,3), kun taas oireiden palaamisesta raportoivista 

suuremmalla osalla alkoholin käyttö oli pysynyt koko tutkimuksen ajan kohtuukäytössä (sovitettu 

standardoitu jäännös 3,2). Muutosta alkoholin käytössä kuvaavassa muuttujassa oli yksi puuttuva 

havainto.
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TAULUKKO  4. Muutos  alkoholin  käytössä  sen  mukaan,  onko  käyttö  muuttunut  vai  pysynyt 

samassa luokassa

Masennusoireet 
vähentyneet

n
%

Masennusoireet 
palanneet

n
%

Yhteensä
n
%

Muutos 
alkoholin 
käytössä

Käyttö vähentynyt 6
13,6 %

2
4,5 %

8
18,2 %

Käyttö kasvanut 2
4,5 %

0
0,0 %

2
4,5 %

Koko ajan 
kohtuukäyttäjä

9
20,5 %

14
31,8 %

23
52,3 %

Koko ajan 
riskikäyttäjä

10
22,7 %

1
2,3 %

11
25,0 %

Yhteensä 27
61,4 %

17
38,6 %

44
100 %

Kun  uusiutumiseen  yhteydessä  olevia  tekijöitä  oli  tarkasteltu  yksittäin,  tarkastelua  muuttujien 

selittävyydestä  jatkettiin  muodostamalla  logistisen  regressioanalyysin  avulla  malleja 

muuttujaryhmittäin.  Tavoitteena  oli  löytää  uusiutumista  selittäviä  malleja.  Mallit  muodostettiin 

alkuperäisen  muuttujaluokittelun  pohjalta  eli  taustamuuttujat,  hoitoprosessimuuttujat, 

parisuhteeseen ja  alkoholin  käyttöön liittyvät  muuttujat.  Logististen regressioanalyysien tulosten 

tulkintaa ja luotettavuutta häiritsivät pieni otoskoko (n=50) sekä joidenkin selittävien muuttujien 

korreloiminen keskenään eli multikollineaarisuus. Koska edellä mainitut tekijät saattoivat vääristää 

tuloksia, esittelen tässä vain ne tulokset, jotka ovat tulkittavissa ja joista voidaan saada lisätietoa 

aiemmin esiteltyihin tuloksiin.

Kun eri muuttujien muodostamia malleja oli tarkasteltu erikseen, malleista poimittiin 

tilastollisesti merkitsevät tai lähellä merkitsevyyttä olevat tekijät lopulliseen malliin, jotta nähtäisiin 

näiden tekijöiden yhteisselittävyysaste  ja merkitsevyys lopullisessa mallissa.  Lopulliseen malliin 

valittiin  seuraavat  muuttujat:  somaattiset  sairaudet,  masennuksen  vakavuus  hoidon  alkaessa, 

terapian  kesto  sekä  alkoholin  käyttö  hoidon  alkaessa.  Taulukosta  5  nähdään  malliin  valittujen 

muuttujien  merkitsevyys.  Tässä  mallissa  havaittiin  tilastollisesti  merkitseviksi  uusiutumista 

selittäviksi tekijöiksi somaattiset sairaudet, terapian kesto sekä alkoholin käyttö hoidon alkaessa. 

Somaattiset sairaudet selittivät uusiutumista niin, että mikäli tutkittavalla oli somaattisia sairauksia, 
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hän  todennäköisemmin  kuului  uusiutujien  ryhmään.  Terapian  kesto  selitti  masennuksen 

uusiutumista  niin,  että  mitä  kauemmin  terapia  kestää,  sitä  todennäköisempää  on  tutkittavan 

kuuluminen uusiutujiin. Alkoholin käyttö taas selitti uusiutumista niin, että mitä vähemmän henkilö 

käytti  alkoholia,  sitä  todennäköisemmin  hän  kuului  uusiutujiin.  Lopullisen  mallin  ainoa 

ei-merkitsevä  tekijä  oli  tutkittavan  masennuksen  vakavuus  hoidon  alkaessa.  Masennuksen 

vakavuusaste oli havaittu aiemmissa mallitarkasteluissa lähes merkitseväksi, minkä takia se otettiin 

mukaan lopulliseen malliin. Lopullisen mallin selitysaste oli 64,7 %, joten malli selittää 64,7 % 

masennuksen  uusiutumisen  vaihtelusta.  Malliin  mukaan  otetuista  muuttujista  mitkään  eivät 

korreloineet  toistensa  kanssa  eli  tulokset  ovat  siltä  osin  luotettavia.  Myös  jäännöstarkastelut 

osoittivat, että jäännösoletukset olivat voimassa tässä mallissa.

TAULUKKO 5. Muuttujien selittävyys lopullisessa logistisen regressioanalyysin mallissa

β riskisuhde 95 % 
luottamusväli p-arvo

Somaattiset sairaudet 3,10 22,08 1,38; 353,97 .029
Tutkittavan masennuksen 
vakavuus hoidon alkaessa -0,16 0,85 0,69; 1,06 .157

Alkoholin käyttö hoidon 
alkaessa -0,26 0,77 0,60; 0,99 .039

Terapian kesto 0,08 1,08 1,02; 1,14 .004

Verrattaessa  logistisen  regressioanalyysin  tuottamia  tuloksia  aiemmin  esiteltyihin  χ2 -testien  ja 

Mann-Whitney U -testien tuottamiin tuloksiin  havaitaan,  että  terapian kesto ja alkoholin  käyttö 

hoidon alkaessa nousivat molemmissa esiin tilastollisesti merkitsevinä uusiutumista selittävinä ja 

ryhmiä erottelevina tekijöinä. Näitä tuloksia voitaneen pitää tämän aineiston osalta merkitsevinä. 

Sen sijaan muutosta alkoholin käytössä ei logistisessa regressioanalyysissä havaittu merkitseväksi 

selittäjäksi  mahdollisesti  korrelaatio-ongelmien  takia.  Analyysit  erosivat  myös  somaattisten 

sairauksien  osalta  niin,  että  logistisessa  regressioanalyysissä  käytetyssä  mallissa  somaattiset 

sairaudet  havaittiin  merkitseväksi  tekijäksi,  mutta  yksittäin  χ2 -testillä  tarkasteltuna somaattisten 

sairauksien  ei  havaittu  erottelevan ryhmiä.  Näyttäisi  siis  siltä,  että  otettaessa huomioon muiden 

mallissa olevien muuttujien vaikutukset somaattisia sairauksia kuvaavan muuttujan ennustusarvo 

lisääntyy.  Huomionarvoista  somaattisten  sairauksien  kohdalla  on,  että  muuttujan  riskisuhde on 

huomattavan suuri suhteessa muiden muuttujien vastaavaan arvoon (taulukko 5).
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4. POHDINTA

Tutkimuksen  tarkoituksena  oli  tarkastella  masennusoireiden  uusiutumista  kahden  vuoden 

pitkittäistutkimusaineistossa. Tavoitteena oli tutkia masennusoireiden uusiutumisen yleisyyttä tässä 

aineistossa.  Lisäksi  tutkimuksessa  kartoitettiin  masennusoireiden  uusiutumiseen  mahdollisesti 

yhteydessä olevia tekijöitä.

Tutkimuksessa havaittiin masennusoireiden lisääntyvän alun vähentymisen jälkeen 

kolmasosalla (34 %) tutkittavista. Tämä havainto vastaa aiempaa kirjallisuutta, jossa uusiutumisaste 

on tutkimuksista riippuen ollut 10–50 % (Hooley & Teasdale, 1989; Melartin, 2005; Jacobson ym., 

1993). Uusiutuminen oli siis varsin yleistä, muttei kuitenkaan yhtä yleistä kuin osassa tutkimuksia, 

joissa  sen  on  havaittu  olevan  jopa  80  %:n  luokkaa  (Keller  &  Boland,  1998).  Uusiutumisen 

yleisyyttä tarkasteltaessa havaittiin lisäksi masennusoireiden vähenevän merkitsevästi ilman niiden 

myöhempää palaamista noin puolella (56 %) tutkittavista. Loput kymmenen prosenttia tutkittavista 

oli  sellaisia,  joilla  masennusoireet  eivät  muuttuneet  tutkimuksen  aikana,  tai  joilla  tapahtui 

merkitsevää  huonontumista,  tai  joilla  ei  alussa  tapahtunut  muutosta,  mutta  myöhemmin  oireet 

vähenivät tai lisääntyivät.

Tutkimuksen  toisena  tavoitteena  oli  tarkastella  tekijöitä,  jotka  voisivat  olla 

yhteydessä  masennusoireiden  uusiutumiseen.  Iän  ja  sukupuolen  yhteydestä  masennuksen 

uusiutumiseen on saatavilla  ristiriitaista tuloksia yhteyden olemassaolon puolesta ja sitä vastaan 

(Coryell, Endicott, & Keller, 1991; Keller ym., 1983; Mueller ym., 1999; Thase ym., 1992). Tämä 

tutkimus päätyy samaan tulokseen iän ja sukupuolen suhteesta masennuksen uusiutumiseen kuin 

Thase ym. (1999) havaitessaan, etteivät kyseiset tekijät olleet yhteydessä uusiutumiseen. Pienessä 

aineistossa  erilaiset  yhteydet  eivät  tule  niin  helposti  esiin,  mikä  voi  osaltaan  vaikuttaa  siihen, 

etteivät  ikä  tai  sukupuoli  olleet  yhteydessä  masennusoireiden  uusiutumiseen.  Iän  ja  sukupuolen 

yhteyksien ristiriitaisuutta selittänee osittain Kessingin, Andersenin ja Mortensenin (1998) havainto 

siitä, että ikä, sukupuoli ja siviilisääty näyttäisivät aluksi olevan yhteydessä oireiden vaihteluun, 

mutta myöhemmin sairaus etenisi omia polkujaan alkuhavainnoista huolimatta.

Potilaan sairaushistoriaan liittyvistä tekijöistä ainoastaan samanaikaiset somaattiset 

sairaudet  selittivät masennusoireiden uusiutumista. Somaattisia sairauksia esiintyi enemmän niillä, 

joilla oireet uusiutuivat. Yhteyden luotettavuutta heikentää se, että yhteys havaittiin vain logistisen 

regressioanalyysin  mallissa,  eikä  tarkasteltaessa  muuttujaa  yksittäin.  Havainto  on  yhtenevä 

aiempaan kirjallisuuteen verrattaessa, sillä masennuspotilailla esiintyy usein somaattisia sairauksia, 
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ja  huonon  somaattisen  terveydentilan  onkin  todettu  vaikeuttavan  masennuksesta  toipumista 

(Salminen  ym.,  2000).  Somaattiset  sairaudet  saattavat  lisätä  potilaan  kokemaa  kuormittavuutta, 

jolloin  uusiutumisriski  voi  lisääntyä.  Muiden  potilaan  sairaushistoriaan  liittyvien  tekijöiden  eli 

samanaikaisten mielenterveyden häiriöiden, masennusoireiden keston ja masennuksen vakavuuden 

osalta tulokset ovat vastoin aiempia tutkimuksia, sillä nämä tekijät eivät olleet yhteydessä oireiden 

palaamiseen. Aiemmassa kirjallisuudessa kaikkien näiden tekijöiden on havaittu olevan yhteydessä 

suurempaan masennuksen uusiutumisriskiin (Melartin, 2005; Mueller ym., 1999; O’Leary, Costello, 

Gormley,  &  Webb,  2000).  Tuloksia  vertailtaessa  tulee  kuitenkin  ottaa  huomioon,  että  tässä 

tarkasteltiin vain keskivaikeaa ja vaikeaa masennusta sairastavia. Masennuksen vakavuuden yhteys 

olisi saattanut näyttäytyä toisin, mikäli mukana olisi ollut lievää masennusta sairastavia.

Hoitoprosessiin  liittyvistä  tekijöistä  terapian  kesto  erotteli  ryhmiä  niin,  että 

tutkimukseen liittyvä terapia oli kestänyt masennusoireiden uusiutumisesta raportoivilla pidempään. 

Toisin  sanoen  pidempikestoista  terapiaa  saaneilla  masennusoireet  palasivat  muita  enemmän. 

Tuloksia tulkittaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että tarkastelussa oli terapian kesto viikoissa, 

eikä  varsinaisesti  terapian  määrä.  Osa  tutkittavista  on  saattanut  saada  saman  verran  terapiaa 

harvemmalla tapaamistiheydellä. Näin ollen terapian kestosta ei voida vetää suoria johtopäätöksiä 

terapian määrästä. Terapia oli myös saattanut loppua eri aikoihin. Lisäksi tutkimuksesta ei käy ilmi, 

onko  uusiutuminen  tapahtunut  terapian  aikana  vai  sen  jälkeen.  Terapian  keston  yhteyttä 

masennuksen uusiutumiseen ei ole juurikaan tutkittu, mutta yleisemmin hoidon tuloksellisuutta on 

tutkittu. Helsingin psykoterapiaprojektissa (Knekt ym., 2008) lyhytterapia tuotti lyhyellä aikavälillä 

parempia  tuloksia  masennuksen vähentymisen  osalta  kuin  pitkäkestoinen  terapia,  mutta  pitkällä 

aikavälillä  pitkäkestoinen  terapia  ylläpiti  parempia  tuloksia.  Olisiko mahdollista,  että 

pidempikestoisen terapian tuloksellisuus näyttäytyy tässäkin aineistossa aluksi huonompana, mutta 

ilmenisi eri lailla myöhemmin? Vaikka oireiden uusiutumisen yhteys pidempikestoiseen terapiaan 

tässä havaittiin, tuloksia ei  voida yleistää ilman jatkotutkimuksia.  Tuloksia voisi  selittää se, että 

terapiaa on jatkettu havaittaessa vaihtelua oireissa. Tosin oireiden palaamista on täytynyt edeltää 

oireiden  lieventyminen,  joten  terapiaa  on  saatettu  jatkaa  lieventymisestä  huolimatta. 

Mielenkiintoista olisikin selvittää, millä perusteella terapiaa on jatkettu, ja onko oireiden vaihtelua 

tai uusiutumista havaittu jo tässä vaiheessa. Mahdollisesti tulisi myös tarkastella, voiko terapian 

jatkamisella olla joissain tapauksissa masentuneen tilaa huonontavakin vaikutus. Toisaalta voidaan 

ajatella,  että  pitkäkestoiselle  terapialle  olisi  ominaista  potilaan  tilan  vaihtelu  alun  oireiden 

vähentymisestä oireiden väliaikaiseen lisääntymiseen terapiaprosessin edetessä.

Tutkimuksessa  saatiin  suuntaa  antavia  viitteitä  myös  masentuneiden  käyttämien 
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muiden  tutkimuksen  aikaisten  psykoterapioiden  määrän  yhteydestä  masennusoireiden 

uusiutumiseen. Enemmän muita psykoterapiakäyntejä näyttäisi olevan niillä, joilla masennusoireet 

palaavat. Muiden tutkimuksen aikaisten hoitokäyntien,  kuten lääkärikäyntien  määrä ei sen sijaan 

ollut yhteydessä oireiden palaamiseen. Sekä muiden psykoterapioiden että tutkimukseen kuuluvan 

terapian  yhteyttä  masennusoireiden  uusiutumiseen  olisi  voinut  olettaa  selittävän  masennuksen 

vakavuuden aste.  Uusiutujilla  masennus ei  kuitenkaan ollut  BDI:n mukaan vakava-asteisempaa, 

joten  pidempikestoista  terapiaa  ja  useampia  muita  psykoterapiakäyntejä  ei  selitä  vakavampien 

oireiden aiheuttama lisäterapian tarve.

Muiden  hoitoprosessiin  liittyvien  tekijöiden  eli  antidepressiivisten  lääkkeiden 

käytön, toipumisen tai hoitoryhmän ei havaittu olevan yhteydessä masennusoireiden uusiutumiseen. 

Lääkkeiden  käyttö  oli  kuitenkin  yleistä:  ilman  lääkitystä  olevia  tutkittavia  oli  vain seitsemän 

(14,0 %), joten lääkkeiden käytön ja käyttämättömyyden vertailusta ei saada tietoa. Masennuksen 

uusiutumisriskiä  on  havaittu  lisäävän  lääkehoidon  liian  aikainen  lopettaminen,  vähäinen  vaste 

lääkkeelle sekä liian pienet lääkeannokset (Salminen ym., 1999). Näitä tekijöitä ei kuitenkaan tässä 

tutkittu, ja tämän tutkimuksen osalta voidaankin todeta vain, että lääkkeiden käytön määrä ei näytä 

olevan yhteydessä oireiden palaamiseen. Toipumisen osalta havaittiin, että jollain mittauskerralla 

toipuneina  olleita  oli  molemmissa  ryhmissä.  Jatkovertailu  eri  mittauspisteiden  kohdalla  olisi 

kuitenkin voinut tuoda esille eroja toipumisessa. Vertailua aiempiin tutkimuksiin rajoittaa erilaisten 

uusiutumiskriteerien  käyttö,  sillä  osassa  tutkimuksia  on  käytetty  kriteerinä  toipumista  ennen 

uusiutumista. Lisäksi siis havaittiin, että yksilö- ja pariterapia eivät näyttäisi eroavan hoitomuotoina 

masennusoireiden uusiutumisen osalta, mikä vastaa Beachin ja O'Learyn (1992) havaintoa siitä, että 

pariterapia  on  yhtä  tehokas  kuin  yksilöterapia  masennuksen  hoidossa.  Vaikka  puolison  antama 

sosiaalinen  tuki  sekä  mukana olo hoitoprosessissa  on tärkeää  hoidon tuloksellisuuden kannalta, 

eroja uusiutumisriskissä pari- ja yksilöterapioiden välillä ei ole havaittu (Jacobson, 1993).

Masennusoireiden  uusiutumisen  yhteyttä  potilaan  parisuhdetyytyväisyyteen 

tarkasteltiin,  sillä  parisuhdetyytyväisyyden  ja  masennuksen  on  havaittu  olevan  yhteydessä 

(Whisman,  2001b).  Avioliitossa  elävien  masentuneiden  tyytymättömyys  avioliittoonsa  hoidon 

päättyessä  voi  johtaa  kielteisempiin  pitkäaikaisiin  tuloksiin  masennuksessa  (Whisman,  2001a). 

Vastoin  aiempia  tutkimuksia  parisuhdetyytyväisyys  ei  tässä  tutkimuksessa  ollut  yhteydessä 

masennusoireiden uusiutumiseen, mikä voi selittyä pienen aineiston epästabiiliudella.

Molempien  puolisoiden  samanaikaisesta  masennuksesta  tai  puolison 

masentuneisuuden yhteydestä potilaan masennusoireiden uusiutumiseen ei ole tiettävästi aiempia 

tutkimuksia  (Gupta  &  Beach,  2005).  Tämä  tutkimus  ei  osoittanut  puolison  masentuneisuuden 
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vaikuttavan  potilaan  masennusoireiden  palaamiseen.  Puolisojen  voidaan  nähdä  olevan  joko 

normaaliväestön  tasolla  masentuneisuudessa  tai  normaaliväestöä  masentuneempia  riippuen, 

katsotaanko  normaaliväestön  keskiarvo  Elovainion  ym.  (2009)  vai  Karilan  (1991)  mukaan. 

Puolisoiden BDI:n keskiarvo oli 7,5, kun se normaaliväestöllä on Elovainion ym. mukaan 7,21 ja 

Karilan mukaan 4–6. Puolison masentuneisuus on DINADEP-projektin aiemmissa tutkimuksissa 

ollut  yhteydessä  potilaan  hoitotulokseen  vuoden  seurannassa  (Perko,  2009).  Nyt  tehdyssä 

tutkimuksessa oli mukana kahden vuoden seuranta-aineisto, mikä selittänee tulosten eroja. 

Alkoholin käyttö hoidon alkaessa sekä muutos alkoholin käytössä olivat yhteydessä 

uusiutumiseen  niin,  että  ne,  joilla  masennusoireet  olivat  vain  vähentyneet,  olivat  käyttäneet 

enemmän  alkoholia  hoidon  alkaessa,  ja  heistä suuremmalla  osalla  oli  enemmän  alkoholin 

riskikäyttöä koko tutkimuksen ajan. Oireiden uusiutuminen taas oli yhteydessä alkoholin käytön 

pysymiseen kohtuukäyttönä koko tutkimuksen ajan. Havainnot ovat osittain yhteneviä Muellerin 

ym. (1994) havaintoon siitä, että alkoholin käyttö ei ennusta masennusoireiden palaamista. Tosin 

heidän  tutkimuksessaan  riskikäytön  lisäksi  alkoholin  kohtuukäyttökään  ei  ollut  yhteydessä 

uusiutumiseen.  Tulosten  vertailua  vaikeuttaa  kuitenkin  erilaisten  kriteerien  käyttö  uusiutumista 

määriteltäessä.  Pienen  aineiston  takia  tulokset  voivat  johtua  sattumasta,  mikä  selittänee  saatuja 

tuloksia ainakin osittain. DINADEP-projektin aineistosta on tehty vastaavia havaintoja aiemminkin: 

Kouri  (2008)  havaitsi  masennuksen  lievenevän  enemmän  samanaikaisesta  alkoholin  käytön 

ongelmista kärsivillä kuin ainoastaan masennuksesta kärsivillä.  Alkoholin käytöllä näyttää olevan 

jonkinlainen rooli masennuksen lieventymisessä, mutta tuloksia ei tämän tutkimuksen perusteella 

voida  yleistää.  Esimerkiksi  masentuneen  kokemuksen  alkoholin  käytöstä  itsensä  lääkitsemisenä 

voisi olettaa jollain tasolla selittävän alkoholin riskikäytön yhteyttä masennuksen lieventymiseen, ja 

sitä voisikin tarkastella jatkossa.

4.1. Tutkimuksen vahvuudet, rajoitukset ja jatkotutkimushaasteet

Tutkimuksen vahvuutena voitaneen pitää sitä, että tutkimuksessa käytetty Beckin depressioinventori 

on paljon käytetty ja tutkittu mittari,  joka on todettu luotettavaksi (Sprinkle  ym.,  2002;  Storch, 

Roberti, & Roth, 2004). Kliinisesti merkitsevän muutoksen käyttämistä uusiutumista tarkasteltaessa 

voidaan myös pitää vahvuutena, sillä kliinisellä merkitsevyydellä saadaan yksilön luotettava muutos 

esille varsinkin pienessä aineistossa  (Lambert  & Ogles,  2009).  Masennusoireiden uusiutumiseen 

mahdollisesti yhteydessä olevat muuttujat valittiin  pääosin aiemman kirjallisuuden pohjalta, joten 
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tekijöiden tarkasteleminen lienee perusteltua.  Tulosten luotettavuutta saattoi lisätä uusiutumiseen 

yhteydessä olevien tekijöiden tarkastelu erilaisilla menetelmillä yhteyksien havaitsemiseksi.

Tutkimukseen  liittyi  kuitenkin  myös  rajoituksia,  jotka  voivat  vaikuttaa  tulosten 

tulkintaan  ja  sovellettavuuteen.  Tutkimuksen  yhtenä  merkittävimmistä  puutteista  voidaan  pitää 

aineiston  pientä  kokoa  (n=50).  Pieni  aineisto  rajoittaa  tulosten  yleistettävyyttä  ja  voi  vaikuttaa 

siihen,  että  tulokset johtuisivat sattumasta.  Aineiston koko ja jakaumien vinous rajoittivat  myös 

analyysimenetelmien valintaa ja  käyttöä,  sillä  parametrisiä menetelmiä ei  voitu  käyttää.  Lisäksi 

tutkimuksesta kieltäytyneet erosivat useiden tekijöiden suhteen tutkimukseen osallistuneista, joten 

tuloksia  ei  voida  yleistää koskemaan masennuspotilaita  yleisesti.  Tärkeä lisä  tutkimukseen olisi 

voinut olla myös normaaliväestön käyttö kontrolliryhmänä masennusoireiden vaihtelun vertailussa.

Tutkimukseen liittyi myös tutkimusasetelmallisia heikkouksia. On mahdollista, ettei 

tutkimuksessa käytetty masennusoireiden uusiutumisen määrittely kuvannut uusiutumista ilmiönä 

riittävästi.  Kyse  saattaa  olla  ennemminkin  oireiden  vaihtelusta  kuin  varsinaisesti  oireiden 

uusiutumisesta.  Tuloksia  tulkittaessa  tulee  ottaa  huomioon,  että  tässä  tutkimusasetelmassa 

masennusoireiden palaaminen saattoi tarkoittaa uutta masennusjaksoa, samassa masennusjaksossa 

pysymistä  oireiden  lieventymisestä  huolimatta  tai  normaalin  mielialan  rajoissa  pysymistä 

toipumisen jälkeen.  Tulokset  voisivat olla  erilaisia,  mikäli  uusiutumisen kriteerinä olisi  käytetty 

esimerkiksi  täydellistä  toipumista  ennen  oireiden  palaamista.  Toisena  tutkimusasetelmallisena 

rajoituksena voidaan pitää puolen vuoden mittauspisteitä, jotka eivät välttämättä tuo esiin oireiden 

vaihtelua riittävän tarkasti. Tiheämpiä mittauspisteitä esimerkiksi kahden kuukauden välein onkin 

suositeltu (Thase ym., 1992). Lisäksi terapiatutkimuksia on kritisoitu liian lyhyistä seuranta-ajoista 

(Barbato  &  D'Avanzo,  2008),  ja  pidempi  seuranta  olisikin  voinut  tuoda  masennusoireiden 

pitkäaikaisen vaihtelun paremmin esiin.

Niin  ikään  tutkimusasetelmaan  liittyvänä  rajoituksena  voidaan  pitää  sitä,  että 

tutkimuksessa  käytettiin  ainoastaan  Beckin  depressioinventoria masennusoireiden  uusiutumista 

tarkasteltaessa. Vaikka  BDI  on  havaittu  varsin  luotettavaksi  masennusoireiden  mittariksi  (mm. 

Sprinkle ym., 2002), sen on havaittu kuvastavan muitakin asioita. Leiman (2010) päättelee aiempien 

tutkimusten  pohjalta  BDI:n  kuvastavan  masennusoireilun  sijaan  ennemmin  asiakkaan  kokemaa 

välitöntä hyvinvointia, hoitosuhteen laatua ja hoidon virittämää toiveikkuutta. Mikäli BDI ilmentää 

edellä  mainittuja  asioita  ennemmin  kuin  oireita,  se  voi  rajoittaa  tulosten  tulkintaa  ja 

sovellettavuutta.  Tutkimuksen  validiteettia  olisi  voinut  parantaa  useampien  mittareiden  käyttö. 

Beckin  depressioinventori  perustuu  itsearviointiin  ja  esimerkiksi  Hamiltonin  depressioskaala 

terapeutin arviointiin, ja näiden erityyppisten mittareiden käyttäminen ja niiden vertailu olisi voinut 
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tuoda lisätietoa tuloksiin.  Tosin aineiston alkutarkasteluissa sopivaa mittaria valittaessa BDI:n ja 

Hamiltonin  depressioskaalan  havaittiin  antavan  suurelta  osin  samankaltaiset  tulokset 

masennusoireiden muutoksista.

Aiemmat tutkimukset ovat antaneet ristiriitaistakin tietoa uusiutumisen yleisyydestä 

ja  uusiutumiseen  liittyvistä  tekijöistä,  joten  jatkotutkimuksille  on  tarvetta.  Tämä tutkimus  antoi 

viitteitä  masennusoireiden  uusiutumiseen  yhteydessä  olevista  tekijöistä,  mutta  lisätutkimuksia 

tarvitaan  tulosten  luotettavuuden  ja  sovellettavuuden  parantamiseksi.  Jatkossa  tulisi  tutkia  lisää 

muun  muassa  terapian  keston  ja  määrän,  alkoholin  käytön,  sekä  terapiamuodon  merkitystä 

masennuksen uusiutumiselle. Myös puolison masennuksen vaikutusta masennuksen uusiutumiselle 

olisi syytä tutkia lisää, vaikkei yhteyttä tässä havaittu. Uusiutujien vertailu täysin toipuneisiin sekä 

osittaisen toipumisen ja täydellisen toipumisen vertailu uusiutumisriskiin olisi myös tärkeää, sillä 

osittaisen toipumisen on todettu olevan yhteydessä uusiutumiseen (mm. Judd ym., 2000; Melartin, 

2005). Niin ikään tärkeää olisi lisätä tutkimuksen edustavuutta saamalla mukaan kattavampi otos 

masentuneista. Myös masennuksen uusiutumisen tarkastelu isommalla aineistolla sekä erityyppisillä 

mittareilla ja analyysimenetelmillä olisi tärkeää.  Samoin tiheämpi ja pidempi seuranta voisi tuoda 

esille oireiden vaihtelua tarkemmin.

4.2. Tutkimuksen yhteenveto ja sovellettavuus
 

Tutkimus varmensi jo aiemmin tiedossa ollutta havaintoa siitä, että masennuksen uusiutuminen on 

varsin  yleistä.  Kolmasosalla  tutkimukseen  osallistuneista  masennusoireet  palasivat  niin,  että 

voitaneen puhua masennusoireiden uusiutumisesta. Tutkimus osoitti jokseenkin uutena tietona sen, 

että  masennusoireiden  uusiutumisesta  raportoivilla  terapia  oli  kestänyt  pidempään,  ja  he  olivat 

käyttäneet vähemmän alkoholia tutkimuksen alkaessa sekä kuuluivat todennäköisemmin alkoholin 

kohtuukäyttäjiin. Suuntaa antavia viitteitä saatiin lisäksi siitä, että niillä, joilla masennusoireet olivat 

palanneet alun vähentymisen jälkeen, olisi enemmän somaattisia sairauksia sekä enemmän muita 

psykoterapioita tutkimuksen aikana. Osittain aiempien tutkimusten vastaisesti kävi ilmi, että monet 

tekijät,  kuten  potilaan  ikä  tai  sukupuoli,  käytetty  terapiamuoto,  parisuhdetyytyväisyys,  puolison 

masentuneisuus, masennuksen vakavuus tai monet muut potilaan sairaushistoriaan liittyvät tekijät 

eivät näyttäisi olevan yhteydessä masennusoireiden uusiutumiseen.

Tutkimukseen liittyvät rajoitukset  vaikeuttavat tulosten sovellettavuutta, ja tulokset 

tuleekin rajoittaa koskemaan pääosin vain kyseessä olevaa tutkimusasetelmaa. Osittain tutkimuksen 
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rajoituksista  johtuen  tulokset  eivät  olleet  kaikilta  osin  yhteneviä  aiempien  tutkimusten  kanssa 

eivätkä välttämättä täysin johdonmukaisia esimerkiksi terapian keston ja alkoholin käytön osalta. 

Tutkimus  lisäsi  kuitenkin tietoa  masennusoireiden uusiutumisesta,  ja  tutkimustuloksia  voitaneen 

hyödyntää  ainakin  jatkotutkimusaiheita  pohdittaessa.  Tutkimuksella  oli  masennusoireiden 

uusiutumista ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä kartoittava luonne, ja jatkossa tarvitaankin lisää 

tutkimuksia  ennen  kuin  tuloksia  voidaan  soveltaa  esimerkiksi  uusiutumisen  ennaltaehkäisyssä. 

Masennus on Suomessa merkittävä  kansanterveydellinen  ongelma,  joka  aiheuttaa muun muassa 

inhimillistä  kärsimystä  yksilölle  ja  hänen  lähipiirilleen  sekä  merkittäviä  kustannuksia 

yhteiskunnalle.  Lisäksi  masennus  näyttää  uusiutuvan  varsin  monella  siihen  sairastuneella. 

Masennuksen  uusiutuminen  näyttäytyy  kuitenkin  edelleen  varsin  häilyvänä ilmiönä,  ja  tulokset 

siihen  yhteydessä  olevista  tekijöistä  näyttäytyvät  osin  ristiriitaisena.  Uusiutumisriskiin  liittyvien 

tekijöiden selvittäminen on tärkeää, jotta tätä yleistä ilmiötä voitaisiin ennaltaehkäistä esimerkiksi 

suunnittelemalla masennuksen hoito yksilöllisesti ottaen huomioon uusiutumisriski ja mahdollisten 

jatko- ja ylläpitohoitojen tarve.
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LIITE 3. Alcohol Disorders Identification Test (AUDIT)

1. Kuinka usein juot olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia? Koeta ottaa mukaan myös ne kerrat, 
jolloin nautit vain pieniä määriä, esim. pullon keskiolutta tai tilkan viiniä. 

0. ei koskaan
1. noin kerran kuussa tai harvemmin
2. 2-4 kertaa kuussa
3. 2-3 kertaa viikossa
4. 4 kertaa viikossa tai useammin

2. Kuinka monta annosta alkoholia yleensä olet ottanut niinä päivinä, jolloin käytit alkoholia? 
0. 1-2 annosta
1. 3-4 annosta
2. 5-6 annosta
3. 7-9 annosta
4. 10 tai enemmän

3. Kuinka usein olet juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia?
0. en koskaan
1. harvemmin kuin kerran kuussa
2. kerran kuussa
3. kerran viikossa
4. päivittäin tai lähes päivittäin

4. Kuinka usein viime vuoden aikana sinulle kävi niin, että et pystynyt lopettamaan 
alkoholinkäyttöä, kun aloit ottaa? 

0. ei koskaan
1. harvemmin kuin kerran kuussa
2. kerran kuussa
3. kerran viikossa
4. päivittäin tai lähes päivittäin

5. Kuinka usein viime vuoden aikana et ole juomisesi vuoksi saanut tehtyä jotain, mikä tavallisesti 
kuuluu tehtäviisi? 

1. en koskaan
2. harvemmin kuin kerran kuussa
3. kerran kuussa
4. kerran viikossa
5. päivittäin tai lähes päivittäin

6. Kuinka usein viime vuoden aikana runsaan juomisen jälkeen tarvitsit aamulla olutta tai muuta 
alkoholia päästäksesi paremmin liikkeelle? 

0. en koskaan
1. harvemmin kuin kerran kuussa
2. kerran kuussa
3. kerran viikossa
4. päivittäin tai lähes päivittäin
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7. Kuinka usein viime vuoden aikana tunsit syyllisyyttä tai katumusta juomisen jälkeen?
0. en koskaan
1. harvemmin kuin kerran kuussa
2. kerran kuussa
3. kerran viikossa
4. päivittäin tai lähes päivittäin

8. Kuinka usein viime vuoden aikana sinulle kävi niin, että et juomisen vuoksi pystynyt muistamaan 
edellisen illan tapahtumia? 

0. en koskaan
1. harvemmin kuin kerran kuussa
2. kerran kuussa
3. kerran viikossa
4. päivittäin tai lähes päivittäin

9. Oletko itse tai onko joku muu satuttanut tai loukannut itseään sinun alkoholinkäyttösi 
seurauksena?

0. ei
2. on, mutta ei viimeisen vuoden aikana
4. kyllä, viimeisen vuoden aikana

10. Onko joku läheisesi tai ystäväsi, lääkäri tai joku muu ollut huolissaan alkoholinkäytöstäsi tai 
ehdottanut että vähentäisit juomista?

0. ei koskaan
2. on, mutta ei viimeisen vuoden aikana
4. kyllä, viimeisen vuoden aikana
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