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Tämä pro gradu-tutkielma on osa laajempaa tutkimusprojektia (PsySysNe), jossa selvitetään 
masennuksen psykososiaalisten ryhmäinterventioiden (CBASP ja sosiaalisen tuen interventio) sekä 
tavanomaisen hoidon tehokkuutta ja hoitovaikutusta elimistön systeemisten ja neurofysiologisten 
muutosten tasolla. Tässä tutkielmassa mukana ovat CBASP-ryhmähoitoon (n=18) ja tavanomaiseen 
hoitoon osallistuneet (n=10) sekä terveet kontrollihenkilöt (n=8). Tutkielman tarkoituksena on 
selvittää, eroavatko masennuspotilaiden tarkkaavuuteen liittyvät tapahtumasidonnaiset P3-
aivovasteet terveiden kontrollihenkilöiden vasteista ennen hoitoa, tapahtuuko masennuspotilaiden 
P3-vasteessa muutoksia hoitointerventioiden seurauksena ja onko hoitomuotojen tehokkuudessa 
eroja. CBASP-ryhmähoitomalli soveltuu erityisesti pitkäaikaisen masennuksen hoitoon. Se sisältää 
psykoedukaatiota, toiminnan aktivointia ja sosiaalista vuorovaikutusta. Tavanomainen hoito 
määriteltiin vapaammin. Se voi sisältää esimerkiksi yksilökäyntejä psykiatrisen 
erikoissairaanhoitajan luona. Lähes kaikilla masennuspotilailla (93 prosentilla) oli käytössään 
masennuslääkitys mutta sen vaikuttavuuteen ei tässä tutkielmassa keskitytty. 
     Masennuspotilailla oli diagnosoitu pitkäaikainen keskivaikea tai vaikea masennustila. Terveiden 
kontrollihenkilöiden ryhmällä ei ollut masennushistoriaa eikä tutkimushetkellä masennustilaa tai 
siihen viittaavia oireita. P3-vastetta mitattiin EEG:llä novelty oddball-tehtävän avulla. Novelty 
oddball-tehtävä soveltuu hyvin tarkkaavuuden prosessien tutkimiseen, joissa masennuspotilailla on 
havaittu häiriöitä muiden kognitiivisten toimintojen ohessa. Tapahtumasidonnaisia herätevasteita 
(ERP) tutkimalla voidaan tarkastella kognitiivisten häiriöiden taustalla olevia neurofysiologisia 
mekanismeja. ERP-tekniikan etuna on tarkka ajallinen erotuskyky aivojen sähköisen toiminnan 
tutkimuksessa. 
     Novel-äänen aikaansaamaa P3-vastetta mitattiin masennuspotilailta ennen hoitoa ja toinen 
mittaus tehtiin noin viisi kuukautta myöhemmin hoidon päätyttyä. Terveiden kontrollihenkilöiden 
aivovasteita mitattiin kerran. Keskeisin tulos on, että masennuspotilaiden ja terveiden 
kontrollihenkilöiden P3-vasteessa ei havaittu tilastollisesti merkitseviä ryhmäeroja, ei ennen eikä 
jälkeen masennuspotilaiden hoitointervention. Tutkimuksemme kanssa yhtäpitäviä tuloksia on saatu 
aiemminkin mutta suurimmassa osassa tutkimuksia ryhmäeroja masennuspotilaiden ja terveiden 
kontrollihenkilöiden aivovasteissa on havaittu. Kaikissa ryhmissä havaitsimme tilastollisesti 
merkitsevä korvan ja tarkkaavuuden yhteisvaikutuksen. Tarkkailu voimisti vasteita etenkin 
vasemman korvan ääniin. Kumpikaan hoitomuoto ei osoittautunut toistaan tehokkaammaksi, mutta 
vertailtaessa BDI-pisteitä CBASP-ryhmähoitoon osallistuneilla oli tapahtunut tilastollisesti 
merkittävä muutos. BDI-pisteet yksistään eivät kuitenkaan ole validi tapa arvioida hoidon 
tehokkuutta mutta ne antavat viitteitä siitä, että masennustilassa on voinut tapahtua muutosta. 
 
Avainsanat: Masennus, tarkkaavuus, masennuksen hoito, CBASP-hoitomalli, EEG, novelty 
oddball-tehtävä, P3-aivovaste (P3a).  
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1 JOHDANTO 

 

  

1.1 Masennus yhteiskunnan ja yksilön taakka 

 

 

Masennus on yleinen ja sitkeä psykiatrinen sairaus, joka aiheuttaa henkilökohtaista kärsimystä sekä 

merkittäviä sosiaalisia ja toiminnallisia ongelmia (Pescosolido ym., 2010). Maailman 

terveysjärjestö (WHO, 2011) pitää masennusta kolmanneksi suurimpana sairaustaakan aiheuttajana, 

joka selittää 4,3 prosenttia globaalista sairaustaakasta. WHO arvioi, että vuoteen 2030 mennessä 

masennus on suurin sairaustaakan aiheuttaja. Masennus ei ole vain yksilön sairaus vaan sillä on 

myös yhteiskunnallisesti merkittäviä vaikutuksia, koska se muun muassa lisää työkyvyttömyyttä ja 

terveysmenoja (esim. Greenberg ym., 2003; Miller & Hen, 2015; Simon, Khandker, Ichikawa, & 

Operskalski, 2006). Heiskasen, Tuularin ja Huttusen (2011) mukaan masennusta ilmenee kaikissa 

ikäryhmissä ja sitä sairastaa noin 250 000 suomalaista, joka on noin 5-6 prosenttia koko väestöstä. 

Suomessa masennus on yleisin yksittäinen diagnoosi eläkepäätöksissä. Suomessa vuonna 2009 

masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä oli lähes 4000 henkilöä. Suomessa 

noin 35 000 työikäistä oli työkyvyttömyyseläkkeellä masennuksen (F32, F33) vuoksi vuoden 2013 

lopussa (Koskenvuo, 2015). Masennusperusteiset eläkemenot olivat samana vuonna 509 miljoonaa 

euroa ja sairauspäivärahakustannukset 108 miljoonaa euroa (Piirtola, 2016), joten masennusta 

voidaan pitää yhteiskunnassamme myös merkittävänä kansantaloudellisena taakkana.  

     Yhteiskunnallisten vaikutusten ohessa on muistettava, että vakaviin masennustiloihin liittyy 

huomattava inhimillisen kärsimyksen taakka, jota ei voi taloudellisesti mitata sekä huomattavan 

suuri itsemurhariski (Heiskanen, Tuulari, & Huttunen, 2011; Isometsä, Vuorilehto, & Tuulari, 

2011). Suomessa arvioidaan tapahtuvan vuosittain noin 700 itsemurhaa, joiden tekijä on sairastanut 

masennusta. Vaikeasti masentuneiden itsemurhakuolleisuus onkin noin 20-kertainen suhteessa 

normaaliväestöön. Masentuneiden miesten itsemurhakuolleisuus on kaksinkertainen verrattuna 

naisiin, joten miessukupuolta voidaan pitää itsemurhakuolleisuuden kannalta keskeisenä 

riskitekijänä.  

     Masennus tunnistetaan huonosti terveydenhuollossa ja Heiskanen, Tuulari ja Huttunen (2011) 

uskovat, että vain alle 40 prosenttia masennusta sairastavista saa hoitoa. Masennuksen oireet ovat 

moninaisia mutta sen ydinoireita ovat pitkittynyt masentunut mieliala, vaikeus tuntea mielihyvää 

sekä usein myös väsymys ja ahdistuneisuus (Isometsä, Vuorilehto, & Tuulari, 2011). Yleisimmät 

neuropsykologiset toimintahäiriöt masennuksen yhteydessä liittyvät muistitoimintoihin sekä 
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keskittymiskykyyn. Tarkkaavuus ja toiminnanohjaus ovat usein masennuspotilailla selvästi 

heikentyneet ja tämä ilmenee muun muassa hitautena, juuttuvuutena sekä häiriöherkkyytenä 

(Karlsson & Isometsä 2011; Isometsä & Melartin, 2011; Määttä, 2005). Nämä oireet voivat näkyä 

myös aivojen neurofysiologian tasolla. Tutkielmassa tarkastellaan auditiiviseen tarkkaavuuteen 

liittyviä aivovasteita masennuspotilailla.  

 

 

1.2 Masennuksen neurofysiologiaa 

 

 

Aivojen rakenteet ovat masennuspotilailla yleensä normaalit mutta etenkin vakavaa ja toistuvaa 

masennusta sairastavilla on havaittu muutoksia muun muassa immunologiassa sekä aivojen 

neurofysiologiassa (Isometsä & Melartin, 2011; Karlsson & Isometsä 2011; Tuulio-Henriksson, 

2015). Tietyntyyppisissä masennustiloissa lievää rakenteellista poikkeavuutta aivoissa on havaittu 

otsalohkojen alarakenteissa etenkin pihtipoimun etuosassa ja orbitofrontaalisilla alueilla (Tuulio-

Henriksson, 2015). Alttius sairastua vaikeaan masennukseen voi periytyä mutta itse sairaus saattaa 

puhjeta vasta esimerkiksi stressikuormituksessa. Mitä vaikeampi ja toistuvampi masennustila on, 

sitä suurempi osuus perintötekijöillä oletettavasti on (Isometsä & Melartin, 2011; Tuulio-

Henriksson, 2015). Masennuksen aiheuttamia rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia aivoissa 

sekä muissa biologisissa toiminnoissa on hyvä tuntea, koska masennus voi uusiutua tai osalla 

potilaista kroonistua vuosia kestäväksi tilaksi (Karlsson & Isometsä, 2011). Ajan myötä 

masennuspotilaan aivorakenteet voivat muotoutua sellaisiksi, että masennuksen laukaisevat tekijät 

aktivoituvat yhä herkemmin esimerkiksi stressistä.  

    Masennus on moniulotteinen sairaus ja sen patofysiologiaa ymmärretään vielä melko huonosti. 

Toistaiseksi mikään yksittäinen teoria ei kata koko masennuksen etiologiaa mutta erilaiset teoriat 

voivat osaltaan antaa vihjeitä siitä ja avata näin uusia lähestymistapoja masennuksen 

ennaltaehkäisemiseen ja hoitoon (Miller & Hen, 2015). Teorioita masennuksen kehittymiseen 

vaikuttavista tekijöistä on useita ja yksi yleisimmistä on stressikuormitusteoria (Karlsson & 

Isometsä, 2011). Tyypillistä vakavalle masennukselle on HPA-akselin (hypotalamus-aivolisäke-

lisämunuaiskuori) yliaktiivisuus, johon liittyy stressireaktiollekin tyypillinen veren korkea 

kortisolipitoisuus (Isometsä & Melartin, 2011; Karlsson & Isometsä 2011; Tuulio-Henriksson 

2015). Kortisolin määrän kasvu surkastuttaa etuotsalohkon aivokuoren ja hippokampuksen välisten 

hermosolujen konnektiivisuutta, tappaa hermosoluja hippokampuksessa sekä tukahduttaa 

neurogeneesin (uusien hermosolujen muodostumisen) pykäläpoimussa (Chambers 2013; Gould, 
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Tanapat, Ryder, & Hastings 2000; McEwen 2007). Hippokampuksella on merkittävä rooli HPA-

akselin toiminnan hillitsijänä, joten yksilön kohdatessa psykologisia stressitekijöitä sen 

vaurioituminen tai surkastuminen voi johtaa pitkittyneeseen HPA-akselin stressivasteeseen. 

Hippokampuksessa tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös välittäjäainetoimintaan (Tuulio-

Henriksson, 2015). Masennuksen lääkehoito tukeutuu ainakin osittain niin sanottuun 

monoamiiniteoriaan, jossa masennuksen aiheuttajana pidetään muutoksia monoamiinien 

(noradrenaliini, serotoniini ja dopamiini) toiminnassa (Isometsä & Melartin, 2011; Klein & Thorne, 

2007). Masennukselle on pidetty ominaisena noradrenaliini ja serotoniini välittäjäaineiden 

vajaatoimintaa, johon masennuslääkkeillä pääasiallisesti pyritään vaikuttamaan (Karlsson & 

Isometsä, 2011; Tuulio-Henriksson 2015).  

     Toiminnallisen kuvantamisen avulla on löydetty viitteitä hermoverkostojen eheyden 

häiriintymisestä masentuneilla, joka ilmenee aivoalueiden välisten yhteyksien heikentyneenä 

toimintana (Tuulio-Henriksson, 2015). Aivokuvantamismenetelmien avulla on saatu näyttöä 

aineenvaihdunnan kiihtymisestä limbisillä eli tunne-elämää säätelevillä alueilla ja 

mantelitumakkeessa. Toiminnallista vaimentumista on puolestaan havaittu etuaivokuoren alueilla, 

jotka liitetään moniin vaativampiin kognitiivisiin toimintoihin, kuten toiminnanohjaukseen. 

Keskeistä monimutkaisen tiedonkäsittelyn kannalta on aivokuoren eri alueiden välinen tehokas 

kommunikointi, joka on usein masentuneilla heikentynyt. Yleistäen voidaan todeta, että 

masennuspotilaiden tunne-elämää säätelevät aivoalueet ovat yliaktiivisia ja näitä säätelevät aivojen 

kuorikerroksen alueet aliaktiivisia (Isometsä & Melartin, 2011; Karlsson & Isometsä 2011). Tämä 

aivojen toiminnallinen epätasapaino voi olla useimpien masennusoireiden taustalla (Tuulio-

Henriksson, 2015).  

 

  

1.3 Masennuksen hoito 

 

 

Masennustila on heterogeeninen ajallisesti etenevä sairaus, jonka puhkeamiseen voivat vaikuttaa 

muun muassa ympäristötekijät, biologiset tekijät, persoonallisuuden piirteet ja pitkittynyt stressi 

(Heiskanen, Tuulari, & Huttunen, 2011). Näin ollen masennuksen oireet ja niiden vakavuus 

vaihtelevat yksilöllisesti, joten myös masennuksen hoitotapojen ja tukimenetelmien tulee olla 

monipuolisia. Lievät masennustilat saattavat mennä ohi jo melko kevyillä interventioilla mutta 

keskivaikean ja vaikean masennuksen hoidossa parhaisiin tuloksiin päästään yleensä yhdistämällä 

lääkehoito ja keskusteluterapia. Hoitoon hakeutuneiden ja siitä hyötyä saavien masennustilat 
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kestävät keskimäärin 5-6 kuukautta hoidon aloittamisesta mutta osalle potilaista toipuminen voi 

jäädä osittaiseksi (Isometsä, Vuorilehto, & Tuulari, 2011). Toipumisaika riippuu hoidon lisäksi 

useista muista yksilöllisistä tekijöistä, kuten masennuksen vakavuudesta, elämäntilanteen 

kuormittavuudesta, yleisestä terveydentilasta ja sosiaalisten tukiverkostojen määrästä. Hoidon 

valinnassa on otettava huomioon sairastumiseen vaikuttaneet tekijät sekä vaikeusaste ja 

diagnostinen alatyyppi (Heiskanen, Tuulari, & Huttunen, 2011). Yleisiä alatyyppejä Isometsän, 

Vuorilehdon ja Tuularin (2011) mukaan ovat psykoottinen, melankolinen ja epätyypillinen 

(atyyppinen) masennus sekä vuodenaikaan liittyvät masennustilat, synnytyksenjälkeinen masennus 

ja pitkittynyt masennus. Masennustyyppien ryhmittely keskeisten piirteiden mukaan ei kuitenkaan 

ole ongelmatonta, koska ryhmittelytapoja on lukuisia mutta ne voivat osaltaan auttaa hoidon 

suunnittelussa. Masennuspotilailla on usein myös muita samanaikaisia psyykkisiä ja somaattisia 

sairauksia, joiden hoito tulee ottaa huomioon masennuksen hoidon yhteydessä. Masennuspotilailla 

useasti esiintyviä liitännäissairauksia ovat ahdistuneisuus- ja persoonallisuushäiriöt sekä 

päihderiippuvuudet (Tuulio-Henriksson, 2015). Potilaan omien toiveiden ja mielipiteiden 

huomioiminen hoidossa lisää todennäköisesti hoitomotivaatiota ja hoitoon sitoutumista.  

     Perinteisesti lääkehoidon ja psykoterapian yhdistämistä on pidetty tehokkaana masennuksen 

hoidossa, koska lääkehoidon katsotaan muun muassa tehostavan psykoterapian myönteisiä 

vaikutuksia (Karlsson & Isometsä, 2011; Isometsä & Leinonen, 2011). Lääkehoidon 

vaikuttavuudesta on saatu näyttöä keskivaikean ja vaikean masennuksen hoidossa mutta lievempien 

masennustilojen kohdalla hyöty on huomattavasti pienempi. Suurimmalla osalla masennuspotilaista 

selvä hoitovaste on havaittavissa 4-6 viikon kuluttua hoidon aloittamisesta (Isometsä & Leinonen, 

2011). Eniten käytettyjä masennuslääkeryhmiä ovat serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI-

lääkkeet), kaksoisvaikutteiset masennuslääkkeet (SNRI-lääkkeet) ja trisyklidiset masennuslääkkeet. 

Lääkehoidon yhteydessä tai lisäksi voidaan käyttää myös sellaisia biologisia hoitomuotoja kuin 

aivojen sähköhoito (ECT) ja transkraniaalinen magneettistimulaatio (TMS), jotka voivat olla 

tehokkaita esimerkiksi lääkeresistenttien masennustilojen hoidossa. Kirkasvalohoitoa voidaan 

käyttää esimerkiksi kausimasennuksen hoidossa.  

     Psykoterapia sekä yleinen ohjaus ja neuvonta ovat keskeisessä roolissa masennuksen hoidossa 

(Kontunen ym., 2011). Psykoterapian päämääränä on lievittää tai poistaa yksilön kärsimystä, jota 

psyykkinen häiriö hänelle aiheuttaa, tukea hänen psyykkistä kehitystään ja kasvuaan sekä lisätä 

hänen valmiuksia ratkaista itsenäisesti kohtaamiaan ongelmia (Kontunen ym., 2011). 

Psykoterapiasuuntauksia on lukuisia, joten sopivan terapiasuuntauksen löytäminen voi viedä aikaa 

ja pitkittää avun saantia (Heiskanen, Tuulari, & Huttunen, 2011). Suomessa masennuksen hoidossa 

useimmin käytettyjä psykoterapiamuotoja ovat psykodynaaminen, kognitiivinen, 
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interpersoonallinen ja ratkaisukeskeinen psykoterapia sekä systeemiset psykoterapiat ja 

ryhmäpsykoterapiat (Kontunen ym., 2011).  Näiden lisäksi on erilaisia luovia terapiamuotoja, kuten 

taide- ja musiikkiterapia. Lievää tai keskivaikeaa masennusta sairastavaa potilasta hoidetaan 

yleensä perusterveydenhuollossa, jossa hoidosta vastaavat omalääkäri ja depressiohoitaja (Isometsä, 

Vuorilehto, & Tuulari 2011). Tämän lisäksi säännöllinen psykiatrin konsultaatio on hoidon tukena. 

Depressiohoitajan antamasta lyhytterapiasta sekä depressiokoulusta voi olla hyötyä lievää ja 

keskivaikeaa masennusta sairastavalle (Heiskanen, Tuulari, & Huttunen, 2011). 

     Masennusta hoidetaan usein yksilöhoidoin mutta tarvetta on tehokkaiksi todetuille pari-, perhe- 

ja ryhmähoidoille. CBASP-hoitomalli (Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy) on 

yksi tällainen ryhmämuotoinen psykososiaalinen hoito, jonka tehosta ja käytettävyydestä ollaan 

kiinnostuneita erikoissairaanhoidon masennuspotilaiden hoidossa (Lehto, 2014). CBASP-hoitomalli 

soveltuu käytettäväksi etenkin pitkäaikaisen masennuksen hoidossa (Karila, Kokko, & Larmo, 

2011). Kognitiivis-behavioraalisessa hoitomallissa pyritään vähentämään yliyleistävää ja 

lannistavaa ajattelua, jotka ovat tyypillisiä pitkäaikaisesta masennuksesta kärsivillä. CBASP-

hoitomalli sopii henkilöille, jotka ovat melko toimintakykyisiä ja joiden ongelmat näyttävät 

liittyvän ennen kaikkea sosiaalisiin suhteisiin ja vuorovaikutustilanteisiin. CBASP-hoidon 

tavoitteena on saada masennuspotilaille onnistumiskokemuksia sosiaalisissa tilanteissa. 

 

 

1.4 Tarkkaavuus ja masennus 

 

 

Masennuksesta kärsivillä on havaittu olevan vaikeuksia kognitiivisissa toiminnoissa kuten 

muistissa, keskittymiskyvyssä, toiminnanohjauksessa ja tarkkaavuudessa (Bruder, Kayser, & 

Tenke, 2012). Isometsän, Vuorilehdon ja Tuularin (2011) mukaan vaikeudet voivat ilmetä 

epäröintinä arkisissa tilanteissa, joista henkilö on aiemmin selvinnyt ongelmitta. Esimerkiksi 

lukeminen tai keskustelussa mukana pysyminen voivat tuntua vaikeilta, jos huomion ylläpitäminen 

vaatii ylimääräistä ponnistelua. Muisti- ja keskittymisvaikeudet ovat masentuneilla hyvin yleisiä 

oireita ja niiden vakavuus vaihtelee masennuksen vaikeusasteen mukaan (Karlsson & Isometsä, 

2011). Yleensä vaikeudet korjautuvat toipumisen myötä mutta etenkin niillä, jotka kärsivät 

toistuvista masennusjaksoista, lieviä häiriöitä saattaa ilmetä toipumisen jälkeenkin (Isometsä & 

Melartin, 2011; Karlsson & Isometsä, 2011; Tuulio-Henriksson, 2015).  

     Kognitiivisista toiminnoista tarkkaavuus on erityisen herkkä häiriötekijöille, joita voivat olla 

yksilön sisäiset tilat, kuten mieliala, vireystila, motivaatio ja osaaminen mutta toisaalta myös 
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ulkoiset tekijät, kuten ympäristön rauhallisuus tai meluisuus. Tarkkaavuus säätelee aistien kautta 

saapuvaa tietotulvaa, jonka kohteena olemme päivittäin (Koivisto, 2006). Aistien välityksellä 

saamme niin paljon tietoa ympäröivästä maailmasta, että kaiken sen käsitteleminen ei ole 

mahdollista tarkkaavuuden kapasiteetilla. Tarkkaavuuden avulla on mahdollista valikoida 

haluamiamme asioita lähempään tarkasteluun ja jättää epäolennainen huomioimatta. Tarkkaavuutta 

voidaan näin ollen pitää eräänlaisena tiedonkäsittelyn pullonkaulana.  

     Tarkkaavuuden ajatellaan koostuvan valikoivasta tarkkaavuudesta, tarkkaavuuden 

suuntaamisesta, ylläpidosta ja jakamisesta (Jehkonen, Nurmi, & Kuikka, 2015). Tarkkaavuuden 

säätely ei ole aina helppoa, kun sen ulkopuolella olevat tapahtumat, mielikuvat ja ajatukset voivat 

viedä tarkkaavuuden tehtävän kannalta epäolennaisiin asioihin. Tarkkaavuutta voidaan pitää yllä 

lyhyt- tai pitkäkestoisesti tehtävän luonteen mukaan. Pitkäkestoista tarkkaavuutta vaativissa 

tilanteissa korostuu vigilanssin merkitys, jolla tarkoitetaan kykyä ylläpitää reagointikykyä tai 

valppautta pitkään kestävissä ja rutiininomaisissa tilanteissa. Mielenkiintoiset tehtävät lisäävät 

valppautta vireystilan ollessa heikko, kun taas vähemmän mielenkiintoisiin ja tärkeisiin asioihin 

keskittyminen on häiriöherkempää ja vaatii enemmän ponnistelua. 

     Tarkkaavuus voi olla automaattista tai tahdonalaista (Jehkonen, Nurmi, & Kuikka, 2015). Suurin 

osa ihmisen tiedonkäsittelystä tapahtuu automaattisesti. Uuden taidon oppiminen vaatii aluksi 

paljon tahdonalaista tarkkaavuutta mutta kun taidon oppii, niin tahdonalaisen tarkkaavuuden rooli 

vähenee ja toiminta automatisoituu. Jehkosen ym. (2015) mukaan automaattiseen tarkkaavuuteen 

kuuluu habituaatio ja orientaatioreaktio. Habituaatiolla tarkoitetaan tottumista jolloin tarkkaavuuden 

rooli ei ole enää niin suuri kuin aluksi. Kun joku odottamaton ulkoinen tai sisäinen ärsyke vetää 

tahattomasti huomion äkillisesti puoleensa on kyse orientaatioreaktiosta. Tarkkaavaisuus voimistaa 

tarkkailtavana olevan ärsykkeen havaitsemista mutta tarkkaavaisuus voi siirtyä johonkin 

ärsykkeeseen myös tahattomasti (Koivisto, 2006). Yllättävä ja voimakas ärsyke vetää 

automaattisesti tarkkaavaisuuden puoleensa jo jopa alle 200 millisekunnissa. Tarkkaavaisuuden 

siirtäminen pois merkityksettömästä ärsykkeestä kestää tavallisesti hieman pidempään, noin 300 

millisekuntia.  

     Tarkkaavuuteen vaikuttavia tekijöitä on useita mutta mieliala on yksi sellainen tekijä, joka 

vaikuttaa olennaisesti keskittymiskykyyn. Mielialahäiriöt, kuten masennus ja ahdistuneisuus 

vaikeuttavat merkittävästi tehtäväorientoituneeseen toimintaan keskittymistä (Jehkonen, Nurmi, & 

Kuikka, 2015). Tästä johtuen tarkkaavuuden häiriintymistä pidetään herkkänä mittarina 

kognitiivisen toimintakyvyn muutoksille. Tarkkaavuuden häiriöt voivat ilmetä myös havainnoinnin 

ja ajattelun kapeutumisena. Kognitiivisen joustavuuden väheneminen näkyy etenkin valikoivassa 

tarkkaavuudessa, tarkkaavuuden kohdentamisessa ja jakamisessa.  Väsyvyys ja kasvanut 



7 
 

ponnistelun tarve tarkkaavuutta vaativissa tilanteissa vaikuttavat laaja-alaisesti tarkkaavuuden 

osatoimintoihin, kuten tarkkaavuuden ylläpitoon ja lisäävät tahdonalaisen kontrolloinnin tarvetta. 

Lisäksi voi ilmetä toiminnan hitautta tai perseveraatiota. Lisäksi Jehkonen ym. (2015) 

huomauttavat, että mielialahäiriöiden hoidossa käytetyt keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet 

voivat osaltaan vaikuttaa tarkkaavuuteen ja vireystilaan niitä yliaktivoiden tai lamauttaen. 

     Tarkkaavuuden kannalta tärkeät aivoalueet ovat osin samoja, kuin ne joissa on havaittu 

toiminnallista tai rakenteellista poikkeavuutta masennuspotilailla. Näin ollen ei liene yllättävää, että 

masennuspotilailla on havaittu häiriöitä juuri tarkkaavuuden prosesseissa. Tarkkaavuuden 

suuntaamisen kannalta keskeisiä aivoalueita ovat hermoverkot otsa- ja päälaenlohkoilla (Koivisto, 

2006). Retikulaarinen aktivaatiojärjestelmä (RAS) on tarkkaavuuden kannalta keskeinen 

aivorakenne (Jehkonen, Nurmi, & Kuikka, 2015). Se alkaa aivorungosta ja jatkuu talamuksen ja 

limbisten tumakkeiden kautta eri puolille aivokuorta. Aivokuoren alapuolisista rakenteista tärkeitä 

tarkkaavuuden kannalta ovat juuri talamuksen tumakkeet ja limbiset tumakkeet sekä striatum. 

Aivokuoren alueista puolestaan keskeisiä ovat päälaki- ja ohimoalueet sekä etuotsalohkon alue ja 

pihtipoimun etuosa. Päälakilohko sekä ohimolohkojen etu- ja alaosat ovat tärkeitä tarkkaavuuden 

kohdentamisen ja voimakkuuden kannalta. Aivokuoren alapuolisten tumakkeiden aktivoituminen 

liittyy aistitiedon varhaiseen käsittelyyn sekä automaattisen orientaatioreaktion muodostumiseen. 

Limbiset alueet ja striatum osallistuvat tunnetilojen ja motivaation säätelyyn. Tietoinen tarkkaavuus 

vaatii aktivaatiota frontaalisen aivokuoren lisäksi striatumissa sekä posteriorisilla 

assosiaatioalueilla. 

 

 

1.5 EEG 

 

 

Neurotieteessä on useita kuvantamismenetelmiä, joiden avulla ihmisten kognitiivisia toimintoja, 

kuten tarkkaavuutta, voidaan tutkia. Aivosähkökäyrä (elektroenkefalogrammi, EEG) kuvaa aivojen 

sähköistä toimintaa, jota voidaan mitata päänahan pintaan kiinnitettyjen elektrodien avulla. Suurin 

osa näin mitatusta EEG-signaalista koostuu aivokuoren pyramidaalisolujen toiminnasta (esim. 

Degerman, Salmi, Alho, & Rinne, 2006). Aivokuori on kerroksittainen rakenne, joka vastaanottaa 

aktivaatiota talamuksen tumakkeista sekä saman että vastakkaisen aivopuoliskon aivokuorialueilta 

(Hari, 2006). Pyramidaalisolut sijaitsevat aivokuoren kolmannessa ja viidennessä kerroksessa ja ne 

ovat synkronoituneet talamuksen tumakkeista lähtöisin olevien sähköisten purkausten kanssa 

(Ramsøy, Balslev, & Paulson, 2010). EEG:llä mitatut amplitudit heijastavat tämän synkronian 
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määrää. Aivosähkökäyrän katsotaan kuvaavan suurien hermosolujoukkojen yhtäaikaista aktivaatiota 

(Degerman, Salmi, Alho, & Rinne, 2006), joka aiheuttaa muutoksen aivojen tuottamassa 

sähkökentässä. Pään kudosten sähkönjohtokyky vaihtelee, joka heikentää EEG:n paikkatarkkuutta 

mutta ajallisesti aivoaktivaatiosarjoja voidaan seurata jopa millisekunnin tarkkuudella(esim. 

Leppänen & Hämäläinen, 2010). Aivosähkökäyrä kuvaa kahden elektrodin välisen jännitteen 

ajallista vaihtelua, joka on amplitudiltaan noin 100 mikrovolttia (µV) (esim. Degerman, Salmi, 

Alho, & Rinne, 2006). Hermosolujen sähköinen toiminta muodostuu enimmäkseen 

tuojahaarakkeiden (dentriittien) ja solukeskusten (soomien) synapsinjälkeisistä potentiaaleista. 

EEG:llä voidaan mitata aivojen spontaania aktiivisuutta sekä tapahtumasidonnaisia herätevasteita 

(event-related potentials, ERPs), jotka ovat fysiologisia reaktioita erilaisiin ärsykkeisiin (Ramsøy, 

Balslev & Paulson, 2010). Herätevasteita voidaan tutkia eri aistimodaliteettien osalta monenlaisten 

tutkimusasetelmien avulla (Degerman, Salmi, Alho, & Rinne, 2006).  

 

 

1.6 Tapahtumasidonnaiset herätevasteet  

 

 

Tapahtumasidonnaiset herätevasteet ovat mikrovolttien suuruisia jännitevaihteluita 

aivosähkökäyrässä ja ne voivat olla jännitteeltään positiivisia tai negatiivisia (esim. Leppänen & 

Hämäläinen, 2010).  Herätevasteiksi on ryhdytty kutsumaan aivojen sähköisessä toiminnassa 

havaittuja tasomuutoksia, jotka syntyvät ’vasteina’ jonkin ärsykkeen kuten äänen esittämiselle. 

Myös aivojen sisäset prosessit, kuten ajattelu ja oppiminen voivat näkyä aivojen sähköisen 

toiminnan muutoksina. Ärsykkeen esittämisen ja sen synnyttämän aivovasteen välistä viipymäaikaa 

tai viivettä eli latenssia mitataan millisekunneissa.  

     ERP-tekniikan tarkan ajallisen erotuskyvyn ansiosta kognitiivisia prosesseja ja niihin 

mahdollisesti liittyviä häiriöitä voidaan tarkastella vaihe vaiheelta. Näin voidaan saada tarkkaa 

tietoa siitä, onko häiriö havaittavissa jo hyvin varhaisessa vaiheessa aisti- tai tarkkaavuusprosesseja, 

vai onko kyseessä myöhempiä arvioivia prosesseja koskeva häiriö (Bruder, Kayser, & Tenke, 

2012). ERP-tekniikan avulla voidaan tutkia hoitojen vaikuttavuutta neurofysiologisella tasolla ja 

voidaan selvittää, kuka hyötyy minkäkin tyyppisestä hoidosta ts. millainen kliininen vaste hoidolla 

on odotettavissa.  

     Koska yksittäisiin tapahtumiin liittyvät herätevasteet katoavat helposti aivoissa tapahtuvan muun 

tausta-aktivaation joukkoon, ei niitä voida suoraan havaita aivosähkökäyrästä (esim. Degerman, 

Salmi, Alho, & Rinne, 2006; Ramsøy, Balslev & Paulson, 2010).  Tästä johtuen 
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herätevastetutkimuksissa on käytetty niin sanottua keskiarvoistusmenetelmää (esim. Degerman, 

Salmi, Alho, & Rinne, 2006). Keskiarvoistamisella tarkoitetaan sitä, että samaa ärsykettä toistetaan 

tutkimuksessa kymmeniä tai jopa satoja kertoja, minkä pohjalta kiinnostuksen kohteena olevien 

tapahtumien EEG-jaksoista lasketaan keskiarvo. Keskiarvoistaminen vaimentaa kohinan ja tuo 

kiinnostuksen kohteen tuottaman signaalin esiin (Nyrke, 2006). Esimerkiksi kuuloherätevasteet ovat 

amplitudiltaan vain mikrovolttien suuruisia, joten ilman keskiarvoistamista ne katoaisivat muuhun 

taustakohinaan (esim. Degerman, Salmi, Alho & Rinne 2006). Herätevasteita ei suoraan voida 

liittää jonkin aivoalueen toimintaan, koska vasteet voivat muodostua useiden eri aivoalueiden 

aktivaatiosta (Degerman, Salmi, Alho, & Rinne, 2006). Lisäksi aktivaation paikantamista 

hankaloittavat pään rakenteiden erilainen sähkönjohtokyky ja aivojen toiminnan lateralisaatioon 

liittyvät tekijät. Herätevasteen komponentteja voidaan erotella toisistaan erilaisilla koeasetelmilla 

sekä signaalianalyysimenetelmillä. 

 

 

1.6.1 Tapahtumasidonnaiset herätevasteet ja masennuksen tutkimus  

 

 

Masennukseen liittyviä kognitiivisia häiriöitä sekä niiden perustana olevia neurofysiologisia 

mekanismeja voidaan tarkastella aivovastetutkimuksen keinoin (Bruder, Kayser, & Tenke, 2012). 

Suuri osa masennuksen auditiivisesta ERP-tutkimuksesta on keskittynyt N1-, N2-, P2-, P3- ja ERN-

vasteiden tutkimukseen. Vasteet liitetään useisiin erilaisiin kognitiivisiin osaprosesseihin mutta 

täyttä varmuutta ei ole saatu siitä, mihin kaikkeen ne liittyvät. Edellä mainituista vasteista on eniten 

tutkittu kognitiivista P3-vastetta kohteen tunnistus oddball-tehtävässä (esim. Bruder, Kayser, & 

Tenke, 2012; Bruder ym., 2009; Iv, Zhao, Gong, Chen, & Miao, 2010).  

 

 

1.6.2 P3-vaste ja sen tutkiminen perinteisen auditiivisen oddball-tehtävän avulla 

 

 

P3-aivovaste tarjoaa fysiologisen keinon mitata tarkkaavuuden ja työmuistin toimintoja 

kognitiivisen tehtävän suorittamisen aikana (Bruder, Kayser, & Tenke, 2012). P3-vastetta on 

mitattu tyypillisesti kahden äänityypin oddball-tehtävän avulla. Tehtävässä tutkittavaa pyydetään 

reagoimaan harvemmin esitettyyn kohdeääneen ennalta sovitulla tavalla, jonka lisäksi esitetään 

vakioääniä, joihin tutkittavan ei tule reagoida. Klassinen P3-vaste (P3b) on huipussaan 
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päälakilohkolla (Pz) aikavälillä 300-500 ms ääniärsykkeen aloittamisesta (esim. Jaworska ym., 

2013). P3b on vaste kohdeääneen eli ääniärsykkeeseen, johon tutkittavan on pyydetty reagoimaan. 

Sen ajatellaan kuvaavan tahdonalaisen tarkkaavuuden ja työmuistin toimintaa (Iv, Zhao, Gong, 

Chen, & Miao, 2010). P3b-vasteen amplitudin ajatellaan heijastavan kognitiivisten toimintojen ja 

tarkkaavuuden kohdentamisen toimivuutta (Jaworska ym., 2013) sekä tarkkaavuuden resurssien 

määrää, joka tehtävään on kohdennettu (Wickens, Kramer, Vanesse, & Donchin, 1983). P3b-

vasteen amplitudin heikentymä puolestaan liitetään muun muassa häiriöihin muistiprosesseissa ja 

kontekstin päivittämisessä (Bruder, Kayser, & Tenke, 2012).  

     P3b-vasteen latenssi puolestaan kuvaa ärsykkeen arviointiin kulunutta aikaa ja tämän 

hahmottamisprosessin tehokkuutta (esim. Jaworska ym., 2013). Yleisin tulkinta on, että latenssi 

kuvaa ärsykkeen luokittelemiseen kulunutta aikaa ennen tarvittavan reaktion muodostamista 

(Polich, 1996). Kyse ei ole siis reaktioajasta. Lyhyet latenssit liitetään kognitiivisen suoriutumisen 

tehokkuuteen. Mitä kognitiivisesti haastavammasta tehtävästä on kyse, sitä suurempia latenssit 

yleensä ovat (Määttä, 2005).  

     Useissa tutkimuksissa masentuneilla on havaittu merkittävästi pienempi P3-vasteen amplitudi 

verrattuna terveisiin kontrollihenkilöihin mutta myös vastakkaisia tuloksia on (Bruder, Kayser, & 

Tenke, 2012). Suurimmassa osassa tutkimuksista edes jonkinlainen suuntaus P3-vasteen 

heikentymisestä masennuspotilailla on havaittavissa. Tämä voi viitata siihen, että kognitiiviset 

toiminnot ja ärsykkeen hahmottaminen eivät masennuspotilailla toimi aivan niin hyvin kuin 

terveillä. Aivovasteen latenssien tutkimuksessa masennuspotilaiden ja terveiden 

kontrollihenkilöiden väliltä ei ole löydetty yhtä selkeää eroa. Psykomotorinen hidastuminen on 

tyypillistä esimerkiksi bipolaarista tai melankolista masennusta sairastavilla ja heillä voidaan 

useammin havaita suurempi P3-vasteen latenssi, joka viittaa yleiseen kognitiivisen prosessoinnin 

hidastumiseen (Bruder, Kayser & Tenke, 2012; Vandoolaeghe, van Hunsel, Nuyten, & Maes 1998).  

     Tulokset eivät ole yhdenmukaisia ja syitä ristiriitaisiin tutkimustuloksiin on useita. On havaittu, 

että behavioraalisiin ja elektrofysiologisiin vasteisiin voivat vaikuttaa muun muassa erilaiset 

lääkkeet, sairauden oireet ja komorbiditeetti muiden sairauksien kanssa (Iv, Zhao, Gong, Chen, & 

Miao, 2010). Lisäksi tutkimuksissa on käytetty erilaisia sisäänottokriteerejä. Selkein P3-vasteen 

heikentymä on havaittu melankolista (Gangadhar, Ancy, Janakiramaiah, & Umapathy, 1993) tai 

psykoottista masennusta (Karaaslan, Gonul, Oguz, Erdinc, & Esel, 2003) sairastavilla sekä 

itsemurha-alttiilla masentuneilla (Hansenne, Pitchot, Moreno, Zaldua, & Ansseau, 1996). P3-

vasteen lyheneminen ei ole vain masennustilalle ominainen ilmiö vaan sen on havaittu liittyvän 

myös sellaisiin neuropsykiatrisiin sairauksiin kuin skitsofrenia (Latvala & Tuulio-Henriksson, 

2007; Linden, 2005), alkoholismi (Porjesz ym. 2005), Alzheimerin tauti ja Parkinsonin tauti 
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(Linden, 2005). Masennuspotilaat, joilla on komorbiditeetti ahdistuneisuushäiriön kanssa voi olla 

erilaiset P3-vasteet kuin pelkkää masennusta sairastavilla (Bruder ym., 2009). P3-vasteen 

heikentyminen on ainakin osittain yhteydessä masennuksen vakavuuteen ja vasteen on havaittu 

kasvavan kliinisen parantumisen myötä (Bruder, Kayser, & Tenke, 2012). 

 

 

1.6.3 P3-vaste ja sen tutkiminen auditiivisen novelty oddball-tehtävän avulla  

 

 

Aiempien tutkimusten ristiriitaisuus P3-vasteen voimakkuuden osalta saattaa johtua osittain myös 

siitä, että auditiivisen kohteen havaitsemista mittaavaa perinteistä oddball-tehtävää ei ole pidetty 

kognitiivisesti riittävän haastava tuomaan esille niitä pieniä kognitiivisia häiriöitä, joita 

masennuspotilailla voi ilmetä (Bruder, Kayser, & Tenke, 2012). Lisäksi perinteinen 

tutkimusasetelma ei oletettavasti ota huomioon sitä, että P3-vaste muodostuu ainakin kahdesta 

alakomponentista P3a:sta ja P3b:stä. Perinteinen oddball-tehtävä ei ole ihanteellinen mittaamaan 

P3a:ta (novel-P3), jonka ajatellaan kuvaavan tarkkaavuuden tahatonta siirtymistä odottamattomaan 

ääniärsykkeeseen (Iv, Zhao, Gong, Chen, & Miao, 2010). P3a:n huippu on noin 200-400 ms:n 

kuluttua ärsykkeen esittämisen aloittamisesta (Bruder, Kayser, & Tenke, 2012). Kognitiivisesti 

haastavamman kolmen äänityypin novelty oddball-tehtävän oletetaan olevan herkempi 

tunnistamaan muutokset P3-vasteessa ja sen alakomponenteissa. Tutkimusasetelma on muuten sama 

kuin perinteisessä oddball-tehtävässä mutta mukana on häirintä-ääni (novel-ääni), joka on hyvin 

poikkeava vakio- ja kohdeääniin verrattuna ja siihen ei pyydetä kiinnittämään mitään huomiota 

(esim. Polich & Criado, 2006). Häirintä-ääni voi olla esimerkiksi jokin ympäristön, musiikki-

instrumentin tai eläimen ääni.  

     P3a on suurimmillaan Fz ja Cz elektrodien kohdalla, joka heijastaa suurempaa frontosentraalista 

esiintyvyyttä kuin parietaalialueella suurimmillaan havaittava P3b-vaste (Bruder, Kayser, & Tenke, 

2012). Ajallisesti P3a-vaste edeltää kohdeäänen P3b-vastetta ja se on osin päällekkäinen sen kanssa, 

joten niitä ei voi täysin erottaa toisistaan ilman lähdepaikannusmenetelmiä (Bruder, Kayser, & 

Tenke, 2012; Iv, Zhao, Gong, Chen, & Miao, 2010). P3a-vasteen amplitudi on liitetty aikaisen 

tahattoman tarkkaavuuden siirtymään tai sen kohdentumiseen häirintä-ääneen (Jaworska ym., 

2013). Masentuneilla P3a-vasteen amplitudin on havaittu olevan pienentynyt, joka viittaa häiriöihin 

tarkkaavuuden automaattisessa siirtymisessä tai kohdentumisessa uusiin ympäristöääniin sekä 

niiden arvioinnissa. P3a-vasteen latenssin uskotaan puolestaan kuvaavan aivokuoren 

prosessointinopeutta (Friedman, Cycowicz, & Gaeta, 2001).  
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     Masennuspotilailta on löydetty toimintahäiriöitä frontaaliselta aivokuorelta ja etenkin 

pihtipoimun etuosan alueilta, jotka ovat tärkeitä tarkkaavuuden prosessien kannalta (Bruder, 

Kayser, & Tenke, 2012). Lisäksi hippokampuksen vaurion on todettu aiheuttavan heikentyneen 

P3a-vasteen mutta sen ei ole havaittu vaikuttavan P3b-vasteeseen (Knight, 1996). P3a-vasteen 

heikentymistä on havaittu useilla aivoalueilla. Koska P3a-vasteen lähdettä on hankala EEG 

mittauksen perusteella osoittaa, on vaikea sanoa minkä aivoalueen toimintaan vasteen 

heikkeneminen liittyy (Bruder ym., 2009). Aivokuvantamis- ja ERP-tutkimusten avulla on 

selvitetty, että häirintä- tai novel-äänien prosessointi tapahtuu aivojen etuotsalohkon, pihtipoimun ja 

hippokampuksen alueilla (Halgren ym., 1995; Knight & Scabiani, 1998) mutta P3a-vasteen 

heikentymisen neuraaliset taustatekijät masennuspotilailla ovat jääneet toistaiseksi tuntemattomiksi. 

On todennäköistä, että P3a-vaste muodostuu frontaaliaivokuoren ACC-alueella (anterior cingulate 

cortex) ja kohdeäänen P3b-vaste ohimo-päälakilohkon yhtymäkohdassa (Bruder, Kayser, & Tenke, 

2012). Lisäksi on saatu viitteitä P3a-vasteen yhteydestä frontaalialueiden 

dopamiiniaineenvaihduntaan ja P3b-vasteen yhteydestä ohimo-päälakialueen 

noradrenaliiniaineenvaihduntaan (Polich & Criado, 2006). Yleisesti ottaen 

dopamiiniaineenvaihdunnan ei uskota olevan osa masennuksen etiologiaa mutta pienellä osalla 

masennuspotilaista, joiden masennus ei reagoi perinteisiin masennuslääkkeisiin, dopamiinin tai 

jonkin muun välittäjäaineen rooli jää avoimeksi masennuksen synnyssä (Dunlop & Nemeroff, 

2007). P3-vasteen heikentymisen masennuspotilailla on havaittu näkyvän selkeämmin sellaisissa 

tehtävissä, jotka vaativat prosessointia erityisesti oikealla aivopuoliskolla (Bruder, Kayser, & 

Tenke, 2012).  

 

 

1.6.4 Valikoiva tarkkaavuus oddball-tutkimusasetelmissa 

 

 

Oddball-tutkimusasetelmilla on mahdollista tutkia tarkkaavuuden suuntaamisen vaikutusta 

aivovasteisiin. Valikoivalla tarkkaavuudella ajatellaan olevan havaitsemista voimistava vaikutus 

tarkkailtavassa korvassa ja häiriötekijöitä inhiboiva vaikutus toisessa korvassa (Hillyard, Hink, 

Schwent, & Picton, 1973; O’Leary, 2003). Esimerkiksi Hillyard ym. (1973) osoittivat 

tutkimuksessaan, että tarkkaavuuden suuntaamisella on vaikutusta auditiivisten herätevasteiden 

suuruuteen terveillä koehenkilöillä. Tarkkailtavana olevaan korvaan esitetyt äänet tuottivat 

suuremmat herätevasteet kuin äänet, jotka esitettiin ei tarkkailtuun korvaan (O’Leary, 2003; 

Hugdahl, 2003). Tarkkailun vaikutus on havaittavissa varhaisissa aivovasteissa, jotka liitetään 
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ärsykkeen varhaiseen havaitsemiseen, sekä myöhäisemmissä reaktion valintaan liittyvissä 

aivovasteissa. On esitetty, että tarkkaavuudella olisi suurempi vaikutus vasempaan korvaan 

esitettyjen uusien ärsykkeiden kohdalla (esim. Määttä, Pääkkönen, Saavalainen, & Partanen, 2005). 

Esimerkiksi Goldberg, Podell ja Lovell (1994) selittävät ilmiötä aivojen lateralisaatiolla, minkä 

mukaan oikea aivopuolisko käsittelee enemmän ei kielellistä, visuospatiaalista informaatiota ja 

kognitiivisesti uusia asioita. Sillä on myös suurempi rooli tarkkaavuuden kannalta. Vasen 

aivopuolisko on puolestaan hallitseva kielellisen tiedon käsittelyssä sekä rutinoituneissa 

kognitiivisissa toiminnoissa. Myös aivojen välittäjäainetoiminnan on havaittu lateralisoituneen 

jossain määrin (Goldberg ym., 1994) ja liittyvän edellä mainittuihin aivopuoliskojen toiminnallisiin 

eroihin. On ajateltu, että aivojen vasemman puolen etuotsalohkon dopamiiniradat liittyvät ihmisten 

totuttuihin käyttäytymismalleihin ja oikean aivopuoliskon etuotsalohkon noradrenaliiniradat ovat 

yhteydessä muun muassa uutuusorientaatioon (Goldberg ym., 1994). Näin ollen 

masennuspotilaiden heikompi suoriutuminen oikean aivopuoliskon prosessointia vaativissa 

tehtävissä voi viitata muuttuneeseen välittäjäainetoimintaan. 

 

 

1.7 Tutkimuskysymykset 

 

 

Aiemmista masennustutkimuksista on saatu ristiriitaista tietoa siitä, onko masennuspotilaiden P3-

vasteessa eroja suhteessa sellaisten kontrollihenkilöiden P3-vasteisiin, joilla ei ole 

masennushistoriaa tai senhetkistä masennustilaa. Monet aiemmat tutkimukset on tehty potilaille, 

joilla ei ole ollut käytössään masennuslääkkeitä (esim. Bruder, Kayser, & Tenke, 2012). Tämän 

tutkielman aineisto on puolestaan kerätty masennuspotilailta, joilla masennuslääkitys on käytössä. 

Myös masennuslääkkeitä käyttävien potilaiden tutkiminen on tärkeää. Lääkityksen ollessa käytössä, 

voidaan saada parempi kuva siitä, mikä potilaan todellinen arkielämän suoriutumiskyky on 

tarkkaavuutta vaativissa tehtävissä, koska heillä lääkitys on yleensä käytössä. Tutkielma pyrkii 

vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

1. Näkyykö masennus kuulotarkkaavuuteen liittyvissä neurofysiologisissa mekanismeissa?  

1.1 Onko terveiden kontrollihenkilöiden ja masennuspotilaiden välillä eroja novel-äänen P3-

vasteessa? 

2. Tehostaako CBASP-hoito masennuksesta toipumista enemmän kuin tavanomainen hoito? 

2.1 Näkyykö masennuksesta toipuminen kuulotarkkaavuuteen liittyvässä P3-vasteessa? 
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2.2 Onko CBASP-hoitoon ja tavanomaiseen hoitoon osallistuneiden välillä eroja P3-

vasteessa hoidon jälkeen? 

3. Onko tarkkaavuuden suuntaamisella vaikutusta novel-äänen P3-vasteeseen?  

3.1 Onko terveiden kontrollihenkilöiden ja masennuspotilaiden välillä eroja P3-vasteessa 

riippuen siitä, esitetäänkö novel-ääni tarkkailtavana olevaan korvaan vai korvaan, jota ei 

tarkkailla? 

3.2 Onko CBASP-hoitoon ja tavanomaiseen hoitoon osallistuneiden P3-vasteessa eroja 

riippuen siitä, esitetäänkö novel-ääni tarkkailtavana olevaan korvaan vai korvaan, jota ei 

tarkkailla hoidon jälkeen? 

 

 

2 MENETELMÄT 

 

 

2.1 PsySysNe-tutkimusprojektin kuvaus 

 

 

Tämä pro gradu-tutkielma on osa laajempaa tutkimusprojektia (PsySysNe), jossa tutkitaan 

masennuksen psykososiaalisten ryhmäinterventioiden tehokkuutta ja hoitovaikutusta elimistön 

systeemisten ja neurofysiologisten muutosten tasolla (Lehto, 2014). Tutkimusprojekti aloitettiin 

vuonna 2014 ja se toteutetaan Jyväskylän yliopiston monitieteisen aivotutkimuskeskuksen, Kuopion 

yliopistollisen sairaalan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhteistyönä. Tutkielman aineistoa on 

kerätty tutkimusprojektin puitteissa vuosina 2014-2016. Keski-Suomen keskussairaalan 

tutkimuseettinen toimikunta on antanut hyväksyvän lausunnon tutkimuksen eettisyydestä.  

     Tutkimusprojektissa kiinnostuksen kohteina ovat masennuksen hoidon ryhmämuotoiset 

psykososiaaliset interventiot, joita ovat CBASP-hoito (Cognitive behavioral analysis system of 

psychotherapy) sekä sosiaalisen tuen interventio (befriending) (Lehto, 2014). Näiden tehokkuutta 

verrattaan tavanomaiseen hoitoon (treatment as usual, TAU) erikoissairaanhoidon 

masennuspotilailla. Ryhmäinterventiot toteutettiin Kuopion Psykiatrian keskuksessa ja Keski-

Suomen sairaanhoitopiirin Psykiatrian toimialueella.  
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2.2 Masennuksen hoitointerventiot 

 

 

CBASP-hoito 

 

CBASP on kognitiivis-behavioraalinen ryhmähoitomalli, jonka ovat kehittäneet James McCullough 

ja hänen työtoverinsa (Kokko & Karila, 2014; Sayegh, Penberthy, McCullough, Karila, & Kokko, 

2014).  CBASP-hoito soveltuu parhaiten henkilöille joiden masennus on kestänyt yhtäjaksoisesti yli 

kaksi vuotta tai pidempään. CBASP-hoidosta on kehitetty ryhmä- ja yksilöhoitoon soveltuvat 

versiot, joissa tapaamisten määrä vaihtelee. Tässä tutkimuksessa hoito koostui 20:sta 

ryhmätapaamisesta, jotka kestivät noin kaksi tuntia. Ryhmät tapasivat 20 viikkoa eli noin viiden 

kuukauden ajan (Lehto, 2014). Jokaista ryhmää ohjasi kaksi ohjaajaa ja siihen valittiin kahdeksan 

henkilöä, jotka ovat olleet pitkään masentuneita ja soveltuvat ryhmämuotoiseen hoitoon. CBASP-

hoitoa ei suositella potilaille, jotka ovat huomattavan itsetuhoisia, lamautuneita tai avoimen 

ahdistuneita, käyttäytyvät aggressiivisesti, käyttävät päihteitä haittaavassa määrin tai kärsivät 

psykoottisesta masennuksesta (Kokko & Karila 2014).  

     Hoidon yleiset pääteemat ovat mielialaa tukeva aktiivisuus ja vuorovaikutus (Kokko & Karila, 

2014; Sayegh, Penberthy, McCullough, Karila, & Kokko, 2014). Hoitomallissa tutustutaan myös 

masennukseen ilmiönä. Psykoedukaatio on työskentelytapa, jonka avulla masennuspotilaita voidaan 

auttaa tiedostamaan ne sosiaalisten vuorovaikutuskokemusten pohjalta muodostuneet ajatusmallit ja 

toimintatavat, jotka voivat johtaa masennuksen kehittymiseen ja ovat sitä ylläpitäviä tekijöitä 

(Karila & Kokko, 2014). Hoitoon osallistujat saavat kotitehtäviä, joita tapaamisissa käydään läpi 

(Karila & Kokko, 2014; Sayegh, Penberthy, McCullough, Karila, & Kokko, 2014). Hoidossa on 

huomioitava se, onko kyseessä varhain (alle 20-vuotiaana) vai aikuisena (yli 20-vuotiaana) alkanut 

masennus. Masennuksen alkamisajankohdalla on mahdollisesti merkitystä hoidon kannalta. 

CBASP-hoitomallissa keskeisenä ajatuksena on, että masennuspotilailla on usein ongelmia 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (Karila & Kokko, 2014). Nämä ongelmat voivat johtaa 

kokemukseen epäonnistumisten kasaantumisesta ja sen myötä itsetunnon laskuun.  

     Hoitomallin tavoitteena on purkaa passiivisuuden kehää ja kohottaa mielialaa aktiivisuutta 

lisäämällä (Kokko & Karila 2014). Aktiivisuutta lisätään pienin askelin, jotta potilaat saavat 

onnistumiskokemuksia mahdollisimman pian. Tärkeää on löytää sellaista tekemistä, jonka potilas 

kokee kiinnostavaksi ja motivoivaksi. Muutosta edistäviä tekijöitä on useita ja tärkeää on luoda 
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ryhmän sisällä kannustava ilmapiiri. Ryhmähoitomallin etuna on, että siinä osallistujat pääsevät 

harjoittelemaan jatkuvasti vuorovaikutusta muiden kanssa ja tämä puolestaan omalta osaltaan 

rikkoo masennukseen liittyvää eristäytyneisyyttä ja keinottomuutta. 

     Sosiaaliseen vuorovaikutukseen vaikuttamalla hoitomallissa pyritään saamaan aikaan yksilön 

kannalta onnistuneita vuorovaikutuskokemuksia (Kokko & Karila 2014). Parhaimmillaan nämä 

kokemukset motivoivat ja auttavat masentunutta muuttamaan lannistavia ja yliyleistäviä 

ajattelutapoja sosiaalisista vuorovaikutustilanteista Aiemmat pettymykset ovat voineet johtaa 

eristäytymiseen ja vetäytymiseen vuorovaikutustilanteista.  Harjoitusten avulla pyritään 

osoittamaan, että omalla toiminnalla on mahdollista vaikuttaa ihmissuhteisiin ja 

vuorovaikutustilanteisiin siten, että ne alkavat tuottaa enemmän omaa hyvinvointia tukevia asioita. 

Vaikka ryhmään osallistuminen saattaa aluksi tuntua vaikealta, niin monesti vuorovaikutus 

helpottuu, kun ryhmäläiset huomaavat jakavansa samankaltaisia vaikeuksia ja kokemuksia. Hoidon 

myötä mahdollisesti parantuva sosiaalinen toimintakyky voi osaltaan vähentää riskiä sairastua 

masennukseen uudelleen (Sayegh ym., 2012).  

 

Sosiaalisen tuen interventio (befriending) 

 

Sosiaalisen tuen interventiossa ei ole varsinaista terapeuttista otetta vaan painotus on sosiaalisessa 

kanssakäymisessä sekä ajatusten jakamisessa (Lehto, 2014). Tapaamisten teemat eivät liity 

masennuksen hoitoon, vaan ne ovat mahdollisimman neutraaleja aihealueita, jotka kuitenkin 

kiinnostavat ja motivoivat ryhmäläisiä. Tapaamisilla esimerkiksi keskustellaan jostakin teemasta tai 

voidaan aktivoida ryhmäläisiä yhteisen toiminnan avulla. Ryhmän tarkoituksena on keskittyä arjen 

voimavaroja tuottaviin asioihin ja sosiaalisesti palkitseviin kokemuksiin, jotka kannustavat 

vuorovaikutukseen. Tapaamisia oli kerran viikossa 20 viikon ajan ja yksi tapaaminen kesti tunnin. 

Ryhmään osallistui kahdeksan masennuspotilasta. Ryhmänvetäjät olivat koulutettuja toimimaan 

befriending-ryhmän ohjaajina ilman terapeuttista otetta. 

 

Tavanomainen hoito 

 

Tavanomainen hoito on masennuksen hoitomuoto, jota ei tarkemmin määritelty tämän tutkimuksen 

puitteissa. Tyypillisesti se on psykiatrisen palvelujärjestelmän tarjoamaa hoitoa, joka voi sisältää 

muun muassa masennuspotilaiden supportiivisia yksilökäyntejä psykiatrisen erikoissairaanhoitajan 

vastaanotolla ja masennuksen lääkehoitoa (Lehto, 2014). 
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2.3 Tutkittavat 

 

 

Tutkittavat rekrytoitiin Kuopion psykiatriseen keskukseen ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 

psykiatrian toimialueen avohoidon yksiköihin hoitoon tulevien tai näissä jo hoidossa olevien 

potilaiden joukosta (Lehto, 2014). Potilaan soveltuvuutta tutkimukseen arvioitiin alustavasti. 

Arviointikäynnillä tutkittavalle tehtiin puolistrukturoitu psykiatrinen diagnostinen haastattelu ja 

varmistettiin soveltuvuus tutkimukseen. Tutkimukseen osallistuvien tuli olla suomen kieltä 

sujuvasti puhuvia ja kirjoittavia 18-65-vuotiaita, joilla oli diagnosoitu pitkäkestoinen keskivaikea tai 

vaikea masennustila. Masennustila oli (a) kestänyt vähintään kaksi vuotta tai (b) dystymia ja 

samanaikaisesti keskivaikea tai vaikea masennustila tai (c) vähintään kaksi vuotta kestänyt 

keskivaikea tai vaikea masennustila, jossa masennusvaiheiden väillä on ollut vain osittaista 

toipumista. Poissulkukriteereinä olivat potilaan kaksisuuntainen mielialahäiriö, akuutti 

päihderiippuvuus, kognitiivisten toimintojen merkittävä vajaus ja psykoottinen masennus tai 

psykoosisairaus, kuten skitsofrenia tai sen kirjon häiriö. Jos osallistumiselle ei todettu edellä 

mainittuja esteitä, tutkittavat satunnaistettiin hoitoryhmiin ja kerrottiin mahdollisuudesta osallistua 

EEG-mittaukseen.  

     EEG-mittauksen poissulkukriteereinä olivat epilepsia, pään vamma tai muu aivosairaus, joka 

vaikuttaa aivojen sähköiseen toimintaan sekä kehitykselliset neurokognitiiviset häiriöt (dysfasia tai 

dysleksia), jotka mahdollisesti vaikuttavat aivojen sähköiseen toimintaan (Lehto, 2014). 

Kuulovaurio/-vamma estää puolestaan kuuloärsykkeitä hyödyntävien koeasetelmien käytön. 

Kehityksellisten häiriöiden ja keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden kohdalla soveltuvuus 

EEG-mittaukseen arvioitiin tapauskohtaisesti. Lisäksi potilailla tuli olla tutkimuksen kannalta 

riittävä näkökyky ja kuulo. Terveet kontrollihenkilöt valittiin mukaan siten, että heidän ikä-, 

sukupuoli- ja koulutusjakaumansa eivät eronneet merkittävästi masennusryhmien vastaavista 

taustatiedoista. Sosiaalisen tuen interventioon osallistuneilta kerätty tutkimusdata ei ole mukana 

tässä tutkimuksessa, koska ryhmiin ei saatu riittävää määrää osallistujia tai he keskeyttivät 

tutkimuksen.  

     EEG-mittaukset tehtiin vuosina 2014-2015. Tämän tutkielman analyysiin otettiin mukaan 36 

tutkimushenkilön data, jotka olivat tehneet auditiivisen tarkkailun tehtävän ja osallistuneet sekä 

alku- että loppumittaukseen. Tutkittavista kahdeksan oli terveitä kontrollihenkilöitä ja 28 

masennuspotilaita. Alla olevassa taulukossa (Taulukko 1.) on kuvattu tutkimushenkilöiden 

taustatiedot. 
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Taulukko 1. Ennen hoitointerventiota ensimmäiseen EEG-mittaukseen osallistuneiden taustatiedot   

 Kaikki 

n = 36 

CBASP-hoito 

n = 18 

Tavanomainen hoito 

n = 10 

Terveet kontrollit 

n = 8 

 

sukupuoli (N/M) 

 

23/13 

 

10/8 

 

7/3 

 

6/2 

ikä vuosina (min.-max.) 24-61 25-53 29-61 24-48 

kätisyys (O/V) 33/3 16/2 9/1 8/0 

BDI-pisteet (min.– max.) 0-46 12-46 12-44 0-9 

lääkitys käytössä 26/36 17/18 9/10 0/8 

 

 

     Noin viiden kuukauden kuluttua ensimmäisestä mittauksesta tehtyyn toiseen EEG-mittaukseen 

osallistui yhteensä 31 tutkittavaa. Heistä 28 oli masennuspotilaita ja terveitä kontrollihenkilöitä 

kolme. Koska kontrollihenkilöitä osallistui näin vähän, oli heidän toisen mittauksen tulokset 

jätettävä analyysin ulkopuolelle. Niinpä analyysiin otettiin mukaan kaikkien 28 masennuspotilaan 

alku- ja loppumittaukset ja verrattiin niitä terveiden kontrollihenkilöiden ensimmäiseen EEG-

mittauksen tuloksiin.  

 

 

2.4 Kyselyt, behavioraaliset testit ja elimistön systeemisiä muutoksia kuvaavat mittaukset 

 

 

Kyselylomakkeet 

 

Masennuksen hoitoryhmiin osallistuneet tutkittavat vastasivat tähän tutkimusprojektiin soveltuvaksi 

muokattuun Kuopion yliopistollisen sairaalan Psykiatrian klinikalla kehitettyyn laajaan 

taustatietokyselyyn (Lehto, 2014). Kyselyä käytetään yleisesti masennustutkimuksissa ja se kattaa 

elämänhistoriaa, sosioekonomista asemaa, elintapoja, sairauksia ja lääkityksiä koskevia tietoja. 

Masennuspotilaat täyttivät myös useita masennuksen vakavuuden ja toipumisen kannalta keskeisiä 

psykometrisiä kyselyjä ennen ja jälkeen intervention sekä puolen vuoden kuluttua intervention 

jälkeen tapahtuneessa seurannassa. Subjektiivista kokemusta masennuksesta, ahdistuneisuudesta ja 

toivottomuudesta selvitettiin Beckin masennus-, ahdistuneisuus- ja toivottomuuskyselyjen avulla 
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(BDI, BAI ja BHS). Koettua stressiä mitattiin Cohenin stressiasteikolla (PSS) ja elämänlaatua 

suomalaisella 15D-mittarilla. Näiden lisäksi kartoitettiin sisäistä koherenssin tunnetta (SOC-

asteikko), sisäisen havainnoinnin kykyjä (FFMQ), syömiskäyttäytymistä ja siihen liittyviä 

kokemuksia (Satterin kysely). Myös sairauden kokemusta ja sairauspelkoja (IAS) sekä varhaisia 

kielteisiä elämänkokemuksia (TADS) tarkasteltiin kyselylomakkeiden avulla. Masennuksen 

vaikeusastetta ja hoitovastetta mitattiin Montgomery-Åsbergin masennusasteikolla (MADRS). 

 

Behavioraaliset testit 

 

Ensimmäisten EEG-mittausten yhteydessä kaikille tutkittaville tehtiin aikuisille soveltuva WAIS 

(Wechsler Adult Intelligence Scale)-testin samankaltaisuudet-osatesti sekä kuutiotehtävä-osatesti. 

WAIS-testi on yksi aikuisille suunnatuista kognitiivisista kykytesteistä, jonka avulla voidaan 

tarkastella yksilön kognitiivisista suoriutumistasoa suhteessa muihin saman ikäisiin.   

 

Muut mittaukset   

    

Elimistön systeemisiä muutoksia mitattiin laskimoverinäytteestä, jonka avulla pystyttiin 

kartoittamaan laajemmin immuunijärjestelmän, stressinsäätelyjärjestelmän sekä 

välittäjäainetoiminnan mahdollisia häiriöitä (Lehto, 2014).  

 

Edellä kuvattujen kyselyjen, behavioraalisten testien ja elimistön systeemisiä muutoksia kuvaavien 

mittauksien tuloksia ei pääasiallisesti tämän tutkielman puitteissa tarkastella. Ainoastaan Beckin 

masennuskyselyn tuloksia verrataan ennen ja jälkeen intervention hoitoryhmittäin. BDI-pisteitä 

vertailtiin saadaksemme tietoa siitä, ovatko masennuspotilaat kokeneet, että heidän 

masennustilassaan olisi tapahtunut muutoksia hoitointervention aikana.  

 

 

2.5 EEG-mittaus 

 

 

Tutkittavilta mitattiin aivosähkökäyrää EEG-laitteella (elektroenkefalogrammi). Mittaukset tehtiin 

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella. Laitteella mitattiin (1) aivojen lepoaktiivisuutta 

(resting state), (2) novel-ääniin liittyviä tapahtumasidonnaisia herätevasteita sekä (3) emotionaalista 

priming-efektiä kasvokuva (emotional pictures) koeasetelmassa. Nämä kolme koeasetelmaa 
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toteutettiin samalla mittauskerralla. Hoidon vaikuttavuuden tutkimiseksi masennuspotilaille tehtiin 

alku- ja loppumittaus. Ensimmäinen EEG-mittaus tehtiin ennen hoitointerventiota ja toinen hoidon 

jälkeen. Hoitoryhmien lisäksi mukana oli terveiden kontrolliryhmä, joilla ei ole ollut 

masennusoireita eivätkä he näin ollen osallistuneet mihinkään masennuksen hoitoryhmään. 

Kontrolleille pyrittiin tekemään toistomittaus intervention kestoa vastaavan ajan kuluttua mutta vain 

osa heistä osallistui toiseen EEG-mittaukseen. Tästä syystä ryhmävertailuihin otettiin mukaan vain 

kontrolliryhmän ensimmäinen EEG-mittaus.  

     Ensimmäisellä EEG-mittauskerralla tutkittaville kerrottiin tutkimuksen turvallisuudesta ja 

luottamuksellisuudesta. Heidän oli mahdollista keskeyttää tutkimus milloin tahansa niin 

halutessaan. Tutkimushuoneessa oli hämärä valaistus ja tutkittava istui tuolissa. Tutkittavaa 

pyydettiin olemaan mahdollisimman liikkumatta varsinaisen mittauksen aikana, koska liike 

aiheuttaa häiriöitä EEG-signaalissa.  

     EEG-myssy (HydroCel Geodesic128 1.0), jota tässä tutkimuksessa käytettiin, sisälsi 128 EEG-

kanavaa, joiden lisäksi myssyssä oli päälaen huipun (vertex) referenssisensori ja neljä apusensoria. 

Sensorit aseteltiin siten, että ne koskettivat tutkimushenkilön päänahkaa ja osa kasvoja. EEG-

myssyn asettamisen jälkeen sensorien paikat kuvattiin ja sensorit kostutettiin elektrolyytillä 

sähkönjohtavuuden takaamiseksi. Sensorien sähköiset impedanssit pyrittiin pitämään alle 50 kilo-

ohmin (kΩ). EEG-raakadata tallennettiin Net Stationin ohjelmaversiolla 4.2.1. Elektrodeista tulevat 

signaalit vahvistettiin ja suodatettiin siten, että ylipäästösuodatin (high-pass) asetettiin 0,1 Hz:iin ja 

alipäästösuodatin (low-pass) 400 Hz:iin. Näytteenottotaajuus oli 1000 Hz.  

     Ensimmäisessä tutkimusosiossa mitattiin aivojen lepoaktiivisuutta (resting state) yhteensä kuusi 

minuuttia siten, että tutkittava katsoi edessään olevaa fiksaatiorastia kolmen minuutin ajan. Tämän 

jälkeen tutkittava sulki silmänsä kolmen minuutin ajaksi. 

     Pienen tauon jälkeen tutkimus jatkui toiseen osioon, kuulotarkkaavuuden tehtävään, joka kesti 

kokonaisuudessaan 24 minuuttia. Se koostui Novel 1- ja Novel 2-tehtävästä, joissa molemmissa oli 

neljä kolmen minuutin osiota (Kuvio 1.). Ääniärsykkeet esitettiin tutkittavan korviin kuulokkeiden 

välityksellä. Tehtävässä koehenkilö tarkkaili ohjeistuksen mukaan joko oikeaa tai vasenta korvaa ja 

siihen tulevia poikkeavia korkeampia tai matalampia ääniä. Novel 1-tehtävän kahdessa 

ensimmäisessä osiossa tutkittava tarkkaili vasempaan korvaan harvemmin tulevia 475 Hz:n 

poikkeavia ääniä ja kahdessa viimeisessä osiossa oikeaan korvaan tulevia 1050 Hz:n poikkeavia 

ääniä. Novel 1-tehtävässä esitettiin usein toistuvina vakioääninä 1000 Hz piippausääni oikeaan 

korvaan ja 500 Hz piippausääni vasempaan korvaan. Novel 2-tehtävä oli muuten vastaava kuin 

Novel 1 mutta tutkittava tarkkaili kahdessa ensimmäisessä osiossa vasempaan korvaan harvemmin 

tulevia 1050 Hz:n poikkeavia ääniä ja kahdessa viimeisessä osiossa oikeaan korvaan tulevia 475 
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Hz:n poikkeavia ääniä. Vakioääninä 500 Hz ääni esitettiin oikeaan korvaan ja 1000 Hz ääni 

vasempaan korvaan. Tutkittavaa pyydettiin pitämään tehtävän aikana katseensa fiksaatiorastissa, 

joka oli tuttu jo lepoaktiivisuutta mittaavasta koeasetelmasta. Tutkittavan tehtävänä oli painaa 

nappia poikkeavan äänen kuultuaan. Vakioäänien ja poikkeavien äänien välillä oli melko pieni ero, 

jolloin äänien erottaminen vaati keskittymistä tehtävään. Näiden äänien lisäksi esitettiin häirintä- eli 

novel-ääniä, joihin tutkittavan ei tarvinnut kiinnittää minkäänlaista huomiota. Novel-äänet olivat 

hyvin erilaisia verrattuna piippausääniin. Niitä olivat muun muassa ympäristön, eläinten ja 

musiikki-instrumenttien äänet.  

 

 

Kuvio 1. Kuulotarkkaavuuden novelty oddball-tehtävä. 

 

     Tutkimuksen kolmannessa osiossa tutkittava katsoi edessään olevalta näytöltä kasvokuvia, joita 

hänelle esitettiin nopealla tahdilla. Kasvokuviin liittyvä mittaus kesti yhteensä 16 minuuttia ja se 

koostui kahdesta kahdeksan minuutin osiosta. Tehtävänä oli kysymysmerkin ilmestyessä vastata, 

oliko viimeisimmässä kuvassa mies vai nainen. Tutkimuksen neljännessä ja viimeisessä osiossa 

mitattiin vielä toisen kerran aivojen lepoaktiivisuutta samalla tavalla kuin tutkimuksen alussa. EEG-

mittausta kesti yhteensä hieman alle tunnin. Vastaava EEG-tutkimus tehtiin noin viiden kuukauden 

kuluttua uudelleen.  

 

 

Novel 1
Vakioäänet: 

500Hz (V)        1000Hz (O)

Tarkkailtavana vasen

475 Hz 

Tarkkailtavana vasen

475 Hz 

Tarkkailtavana oikea

1050 Hz

Tarkkailtavana oikea

1050 Hz 

Novel 2
Vakioäänet: 

1000Hz (V)        500Hz (O) 

Tarkkailtavana vasen

1050 Hz

Tarkkailtavana vasen

1050 Hz 

Tarkkailtavana oikea

475 Hz 

Tarkkailtavana oikea

475 Hz 
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2.6 Aineiston analyysi 

 

 

Analyysi tehtiin MNE-Python tietokoneohjelmalla. Ensin datalle tehtiin esikäsittely. Aineisto 

fokusoitiin kaistanpäästösuodattimen avulla analyysin kannalta relevantille taajuusalueelle (1-40 

Hz) ja siitä pyrittiin suodattamaan pois joitakin artefakteja, jotka johtuvat muusta kuin 

aivotoiminnasta. Tyypillisiä artefakteja ovat muun muassa koehenkilön liikkuminen, 

lihasjännitykset pään alueella ja toisaalta myös mittauslaitteesta tulevat häiriöt, joita voivat olla 

esimerkiksi huonosti kiinnitetyt elektrodit tai ”nestesilta” elektrodien välillä (Hakalax, Sainio, & 

Tolonen, 2006). Kaikkia edellä mainittuja häiriötekijöihin ei pystytä poistamaan suodattamalla. 

Suodattamisen jälkeen silmänräpäyksien aiheuttamat häiriöt poistettiin SSP-menetelmällä. 

Signaalista etsittiin kanava, jolla silmänräpäykset näkyivät selvästi ja häiriöitä oli mahdollisimman 

vähän. Sen perusteella ohjelma etsi silmänräpäykset automaattisesti ja virheellisesti 

silmänräpäyksiksi merkityt kohdat poistettiin manuaalisesti. 

     Esikäsittelyn jälkeen aineistolle tehtiin epokointi, jossa jatkuva EEG-signaali ositettiin 

esitettyjen äänten suhteen ajallisesti pienempiin osiin. Kiinnostuksen kohteena oli aikaikkuna, joka 

alkoi -0,200 s ennen ääniärsykkeen esittämistä ja jatkui 0,500 s ääniärsykkeen esittämisen jälkeen. 

70 mikrovolttia suurempi signaali jätettiin analyysin ulkopuolelle. Tarkkailtavaksi kanavaksi 

valittiin pään keskellä sijaitseva elektrodi 129 eli Cz, joka oli myös referenssikanava. Tämä kanava 

valittiin, koska pään keskiosa on yksi niistä alueista, joista novel-äänen aiheuttama P3-vaste erottuu 

selvästi ja siitä saadaan mitattua melko häiriötöntä dataa. Lisäksi kanavaa on käytetty aiemmin P3-

vastetta koskevissa tutkimuksissa (esim. Bruder, Kayser & Tenke, 2012; Bruder ym., 2009; Iv, 

Zhao, Gong, Chen, & Miao). Kunkin äänikategorian (vakio, poikkeava ja novel) vasteet 

keskiarvoistettiin erikseen vertailua varten. Kategorioiden luomisessa otettiin huomioon 

ääniärsykkeen tyyppi, oliko kyseessä Novel 1- vai Novel 2-tehtävä, ensimmäinen vai toinen 

mittauskerta, korva johon ääni oli esitetty, korva jota tutkittavan oli pyydetty tarkkailemaan ja 

mitattiinko vasteen voimakkuutta vai viivettä. Tässä tutkielmassa kiinnostuksen kohteeksi valittiin 

novel-äänikategoria (Kuvio 2.) ja siinä havaitut mahdolliset erot terveiden kontrollihenkilöiden, 

tavanomaiseen hoitoon osallistuneiden ja CBASP-ryhmäinterventioon osallistuneiden välillä. 

Analyysiin valittiin Novel 1-tehtävän 16 äänikategoriaa.  
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Kuvio 2. Esimerkkikuva kanavalta 129 mitatusta novel-äänen P3-vasteesta, kun tarkkailtavana on 

vasen korva (sininen viiva) ja kun tarkkailtavana on oikea korva (punainen viiva). 

 

 

2.7 Tilastollinen analyysi 

 

 

Tilastollinen analyysi tehtiin IBM SPSS Statistics 22-ohjelmalla. Analyysissa käytettiin 

toistomittaus varianssianalyysia (ANOVA). Sitä voidaan käyttää, kun halutaan tarkastella ryhmien 

sisäisiä ja ryhmien välisiä muutoksia keskiarvotasolla esimerkiksi eri mittausajankohtien välillä. 

Tässä tutkimuksessa olimme kiinnostuneita eroista novel-äänen tuottaman P3-vasteen 

voimakkuudessa ja viiveessä. Analyysissa oli mukana kolme ryhmää, joita olivat CBASP-hoitoon 

osallistuneet, tavanomaiseen hoitoon osallistuneet ja terveet kontrollihenkilöt. Olimme 

kiinnostuneita P3-vasteen muutoksista ryhmien välillä sekä mahdollisista muutoksista masennuksen 

hoitoryhmien sisällä. Tutkimuskysymyksiin vastattiin kolmella erillisellä ANOVA:lla. 

     Ensimmäisen mittauksen P3-vastetta koskeva aineisto analysoitiin kahden faktorin (tarkkailu: 

oikea/vasen puoli; ääni esitetty: oikea/vasen korva) ANOVA:lla, jossa tutkittavat oli jaettu terveisiin 

kontrollihenkilöihin ja masennuspotilaisiin.  

     Analyysin toisessa vaiheessa P3-vastetta analysoitiin kolmen faktorin (tarkkailu: oikea/vasen 

puoli; ääni esitetty: oikea/vasen korva; hoito: ennen/jälkeen) ANOVA:lla interventioryhmittäin, 

joita olivat CBASP- ja tavanomaisen hoidon ryhmä.  

     Analyysin kolmannessa vaiheessa tarkastelimme P3-vastetta masennuksen hoitointervention 

jälkeen hoitoryhmittäin (CBASP/tavanomainen hoito), ja vertasimme tuloksia terveiden 
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kontrollihenkilöiden ensimmäisen mittauksen tuloksiin kahden faktorin (tarkkailu: oikea/vasen 

puoli; ääni esitetty: oikea/vasen korva) ANOVA:lla.  

     Lopuksi tutkimme, riippuvien otosten t-testin avulla, onko masennuspotilaiden BDI-pisteissä 

tapahtunut muutosta hoidon aikana hoitoryhmittäin.  

 

 

3 TULOKSET 

 

 

3.1 Masennuspotilaiden P3-vaste suhteessa terveisiin kontrollihenkilöihin ennen 

masennuspotilaiden hoitointerventioita 

 

 

Vasteen amplitudi 

 

Masennuspotilaiden ja terveiden kontrollihenkilöiden väliltä ei löytynyt tilastollisesti merkitseviä 

ryhmäeroja ennen masennuspotilaiden hoitointerventiota. Vasteen amplitudin osalta löytyi 

tilastollisesti merkitsevä tulos, joka oli tarkkaavuuden ja korvan yhteisvaikutus (F(1,34) = 8,6, p < 

0,01). Tarkkailu näytti voimistavan etenkin vasemman korvan vasteita, jossa vasteet olivat yleisesti 

suurempia (kuvio 3). Masennuspotilaiden vasteet olivat suurempia kuin terveiden 

kontrollihenkilöiden mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.  
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Kuvio 3. Tarkkaavuuden ja korvan yhteisvaikutus vasteen voimakkuuteen ennen 

masennuspotilaiden hoitointerventiota. Punaiset viivat (yhtenäinen viiva: tarkkaavuus vasemmalla, 

katkoviiva: tarkkaavuus oikealla) kuvaavat terveiden kontrollihenkilöiden vasteita ja siniset 

masennuspotilaiden vasteita.  

 

Vasteen latenssi 

 

Masennuspotilaiden ja terveiden kontrollihenkilöiden väliltä ei löytynyt tilastollisesti merkitseviä 

ryhmäeroja ennen masennuspotilaiden hoitointerventiota. Vasteen latenssin osalta oli havaittavissa 

suuntaa antava korvan ja tarkkaavuuden yhteisvaikutus (F(1, 34) = 3,1, p < 0,1). Tarkkaavuuden 

suuntaaminen oikeaan korvaan lyhensi vasteen latenssia. Lisäksi havaitsimme, että ei tarkkailtavana 

olleen oikean korvan latenssit olivat huomattavan pitkiä masentuneilla. (ks. kuvio 4) mutta tulos ei 

ollut tilastollisesti merkitsevä. Masentuneilla näyttää olevan pidemmät vasteen latenssit verrattuna 

kontrollihenkilöihin mutta tämäkään ei ollut tilastollisesti merkitsevä tulos.  
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Kuvio 4. Tarkkaavuuden ja korvan yhteisvaikutus vasteen latenssiin ennen masennuspotilaiden 

hoitointerventioita. Punaiset viivat (yhtenäinen viiva: tarkkaavuus vasemmalla, katkoviiva: 

tarkkaavuus oikealla) kuvaavat terveiden kontrollihenkilöiden latensseja ja siniset 

masennuspotilaiden latensseja.  

 

 

3.2 P3-vaste CBASP- ja tavanomaisen hoidon ryhmissä ennen ja jälkeen hoitointerventioiden 

 

 

Vasteen amplitudi 

 

CBASP-hoitoon ja tavanomaiseen hoitoon osallistuneiden välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää 

eroa ennen hoitoa eikä hoidon jälkeen. Vasteen amplitudin osalta löytyi tilastollisesti erittäin 

merkitsevä korvan ja tarkkaavuuden yhteisvaikutus (F(1, 26) = 23,38, p < 0,001). Vasteet olivat 

suurempia vasempaa korvaa tarkkailtaessa molemmissa hoitoryhmissä. Tulos on vastaava kuin 

ensimmäisessä analyysivaiheessa, jossa masennuspotilaita verrattiin yhtenä ryhmänä terveisiin 

kontrollihenkilöihin. 

     Kun korvia tarkasteltiin erikseen, niin oikean korvan amplitudin osalta löytyi melkein 

merkitsevä tarkkaavuuden päävaikutus (F(1, 26) = 6,94, p < 0,05). Vasteet olivat suurempia silloin, 

kun korva oli tarkkailtavana. Sama tarkkailun päävaikutus oli havaittavissa amplitudin osalta myös 
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vasemmassa korvassa mutta jopa voimakkaampana kuin oikeassa (F(1, 26) = 18,66, p < 0,001). 

Tarkkailu vaikutti vasemman korvan vasteen voimakkuuteen tilastollisesti erittäin merkitsevästi.  

     Tilastollisesti merkitsevien tulosten lisäksi löytyi kaksi viitteellistä yhteisvaikutusta amplitudin 

osalta. Näitä olivat korvan ja hoitoryhmän välinen viitteellinen yhteisvaikutus (F(1, 26) = 2,42, 

p = 0,132). CBASP-hoitoon osallistuneiden vasteet vasemmassa korvassa näyttivät olevan 

suurempia kuin tavanomaiseen hoitoon osallistuneilla. Toinen viitteellinen yhteisvaikutus löytyi 

mittauskerran ja korvan väliltä (F(1, 26) = 2,21, p = 0,149). Vasemman korvan amplitudit olivat 

suurempia sekä ennen että jälkeen hoitointervention. Kuvailevana tuloksena mainittakoon, että 

CBASP-hoitoryhmän vasteet olivat tavanomaisen hoidon ryhmään verrattuna suuremmat ennen 

hoitoa (p = 0,185) mutta hoidon jälkeen vasteet oikean korvan kohdalla olivat pienemmät kuin 

tavanomaisen hoidon ryhmässä. Hoidon seurauksena CBASP-hoitoryhmän vasteiden 

voimakkuuksissa oli havaittavissa laskeva ja tavanomaisen hoidon ryhmässä kasvava suuntaus. 

 

Vasteen latenssi 

 

Vasteen latenssissa ei havaittu eroja hoitoryhmien välillä. Vasteen latenssin osalta löytyi melkein 

merkitsevä korvan ja tarkkaavuuden yhteisvaikutus (F(1, 26) = 6,80, p < 0,05). Kun korvia 

tarkasteltiin erikseen, niin oikean korvan latenssin osalta löytyi suuntaa antava tarkkaavuuden 

päävaikutus (F(1, 26) = 3,31, p < 0,1). Latenssit olivat lyhempiä oikeaa korvaa tarkkailtaessa. 

Vasemman korvan kohdalla vastaavaa tarkkaavuuden päävaikutusta ei löytynyt. Tulos on vastaava 

kuin ensimmäisessä analyysivaiheessa.  

 

 

3.3 P3-vaste hoidon jälkeen CBASP- ja tavanomaiseen hoitoon osallistuneilla suhteessa 

terveisiin kontrollihenkilöihin  

 

          

Vasteen amplitudi 

 

CBASP- ja tavanomaiseen hoitoon osallistuneiden vasteen amplitudeissa ei ollut tilastollisesti 

merkitseviä eroja suhteessa terveiden kontrollihenkilöiden vasteisiin hoidon jälkeen. Amplitudin 

osalta löytyi tilastollisesti merkitsevä korvan ja tarkkaavuuden yhteisvaikutus (F(1, 33) = 13,57, 

p < 0,01). Vasteet olivat suurempia vasempaa korvaa tarkkailtaessa. Tulos on vastaava kuin 

ensimmäisessä ja toisessa analyysivaiheessa.  
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Vasteen latenssi 

 

CBASP- ja tavanomaiseen hoitoon osallistuneiden vasteen latensseissa ei havaittu ryhmäeroja 

suhteessa terveisiin kontrollihenkilöihin. Latenssin osalta havaittiin viitteellinen korvan ja 

tarkkaavuuden yhteisvaikutus (F(1, 33) = 13,57, p = 0,127). Tarkkailun ollessa oikeassa korvassa 

latenssit olivat lyhempiä kaikissa ryhmissä. Tulos on vastaava kuin kahdessa aiemmassa 

analyysivaiheessa. Yleisesti terveiden kontrollihenkilöiden latenssit olivat lyhempiä kuin CBASP- 

ja tavanomaisen hoidon ryhmäläisillä mutta tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä.  

 

 

3.4 Muutos BDI-pisteissä 

 

 

T-testin avulla tarkasteltiin hoitoon osallistumisen vaikutusta BDI-pisteisiin. Molempien 

hoitoryhmien BDI-pisteitä verrattiin ennen hoitoa hoidon jälkeen kirjattuihin pisteisiin. Keskiarvoja 

tarkasteltaessa molemmissa ryhmissä tapahtui BDI-pisteiden laskua ryhmätasolla. T-testi osoitti, 

että tavanomaiseen hoitoon osallistuneilla muutos BDI-pisteissä ei ollut tilastollisesti merkitsevä 

mutta CBASP-ryhmäinterventioon osallistuneiden kohdalla tapahtui tilastollisesti merkitsevä 

muutos (p < 0,001).  

 

 

4 POHDINTA 

 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko masennuspotilaiden ja terveiden kontrollihenkilöiden 

välillä ryhmäeroja tarkkaavuuteen liittyvässä novel-äänen tuottamassa P3-aivovasteessa. Lisäksi 

tutkimme muuttuvatko eri hoitoryhmiin osallistuneiden masennuspotilaiden vasteet hoitojen aikana. 

Vasteiden voimakkuuksissa ei havaittu tilastollisesti merkitseviä ryhmäeroja terveiden 

kontrollihenkilöiden ja masennuspotilaiden välillä. Aineistoa kuvailevana tuloksena mainittakoon 

masennuspotilaiden yleisesti voimakkaammat vasteet kontrollihenkilöihin verrattuna. Myöskään 

vasteiden latensseissa ei havaittu ryhmäeroja terveiden kontrollihenkilöiden ja masennuspotilaiden 

välillä. Kiinnostava mutta ei tilastollisesti merkitsevä tulos ennen masennushoitoja oli 

masennuspotilaiden vasteiden latenssien pidentyminen tilanteessa, jossa tarkkaavuus oli suunnattu 
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vasempaan korvaan ja ääni esitettiin oikeaan korvaan. Aineistoa kuvailevana tuloksena voidaan 

mainita masennuspotilaiden yleisesti pidemmät latenssit verrattuna kontrollihenkilöihin.  

     Löysimme tilastollisesti merkitsevän korvan ja tarkkaavuuden yhteisvaikutuksen. Tarkkailu 

kasvatti yleisesti vasteen voimakkuutta mutta enemmän vasempaan kuin oikeaan korvaan 

esitettyihin ääniin ja tämä yhteisvaikutus oli havaittavissa kaikissa ryhmissä. Vasteiden latenssien 

osalta löytyi suuntaa antava korvan ja tarkkaavuuden yhteisvaikutus. Vasteiden latenssit olivat 

lyhempiä tarkkaillun oikean korvan kohdalla kaikissa ryhmissä.  

     BDI-pisteitä ryhmätasolla vertailtaessa CBASP-hoito yhdistettynä lääkehoitoon osoittautui 

tehokkaammaksi hoitomuodoksi kuin tavanomainen hoito. Muutos CBASP-ryhmän BDI-pisteissä 

ei kuitenkaan näkynyt aivovasteiden tasolla.  

     Masennuslääkkeitä tutkimuksen alusta alkaen käyttäneiden masennuspotilaiden P3-aivovasteita 

on tutkittu melko vähän. Tällaisia tutkimuksia kuitenkin löytyi muutama, joista kahdessa (Sara ym., 

1994; Kaiser ym., 2003) ei havaittu eroja terveiden kontrollihenkilöiden ja masennuspotilaiden 

aivovasteissa. Bangen ja Bathienin (1998) tutkimuksissa eroja ei löytynyt vasteen voimakkuuden 

osalta mutta vasteen viiveet olivat merkittävästi pidempiä masennuspotilailla kuin terveillä 

kontrollihenkilöillä. Suuressa osassa aiempia tutkimuksia jonkinlaisia eroja masentuneiden ja 

terveiden välillä on havaittu etenkin vasteen voimakkuudessa (esim. Bruder, Kayser, & Tenke, 

2012; Gangadhar, Ancy, Janakiramaiah, & Umapathy, 1993; Hansenne, Pitchot, Moreno, Zaldua, & 

Ansseau, 1996; Iv, Zhao, Gong, Chen, & Miao, 2010).  

     Masennuspotilaiden ja terveiden kontrollihenkilöiden ryhmäerojen puuttuminen 

tutkimuksessamme P3-vasteen osalta on ristiriitainen tulos monien aiempien tutkimusten kanssa. 

Tulosta saattaa selittää muun muassa se, että suurin osa aiemmista tutkimuksista on tehty 

masennuspotilaille, joilla ei ole ollut masennuslääkitystä mittaushetkellä. Lähes kaikilla 

tutkimukseemme osallistuneilla masennuspotilailla oli masennuslääkitys. Masennuslääkitys on siis 

voinut osaltaan vaikuttaa pieniin neurofysiologisiin muutoksiin aivoissa, joita erot P3-vasteessa 

masennuspotilaiden ja terveiden kontrollihenkilöiden välillä edustavat.  

     Toinen ristiriitaista tutkimustulostamme selittävä tekijä voi olla se, ettemme analyysissa 

huomioineet masennuksen eri alatyyppejä ja niiden vaikutusta P3-aivovasteisiin. On havaittu, että 

masennuspotilaiden P3-vasteet voivat olla erilaisia riippuen masennuksen alatyypistä (Bruder, 

2003; Bruder, Kayser, & Tenke, 2012). Lisäksi masennuspotilailla, joilla on ahdistuneisuushäiriö, 

on havaittu vasteen voimakkuuksien jopa kasvaneen (Bruder, Kayser, & Tenke, 2012). 

Ahdistuneisuushäiriö voi näin ollen peittää masennuksesta johtuvat poikkeavuudet aivovasteissa. 

Bruderin (2003) mukaan jopa puolella masennusdiagnoosin saaneista potilaista on komorbiditeetti 

ahdistuneisuushäiriön kanssa, joten sen vaikutukset aivovasteisiin on tärkeä ottaa jatkossa 
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huomioon. Kolmanneksi tutkimustuloksemme ristiriitaisuutta voi selittää se, että tutkimuksia, joissa 

merkittäviä vaikutuksia tai eroja ei löydetty jätetään usein julkaisematta.  

     Tutkimuksessamme löytynyt tarkkailun suurempi vaikutus ja voimakkaammat vasteet 

vasemmassa korvassa voivat viitata oikean aivopuoliskon dominanssiin novel-äänen 

prosessoinnissa (Goldberg, Podell, & Lovell, 1994), joka on tyypillistä terveillä kontrollihenkilöillä. 

On muistettava, että novel-ääni ei ollut kohdeääni, jota tutkittavan oli pyydetty tarkkailemaan, joten 

valikoivan tarkkaavuuden voidaan ajatella tehostavan kaikkien äänien tarkkailua, joita 

tarkkailtavana olevaan korvaan esitetään. Vasemman korvan edun puuttumisen on ajateltu 

viittaavan toimintahäiriöihin oikeassa aivopuoliskossa, jota ilmenee etenkin melankolista 

masennusta sairastavilla potilailla, joiden keskeinen oire on kyvyttömyys tuntea mielihyvää (Bruder 

ym. 1998). Löytämämme masennuspotilaiden tarkkaillun vasemman korvan etu novel-äänen 

prosessoinnissa on siis ristiriitainen tulos suhteessa joihinkin aiempiin masennustutkimuksiin (esim. 

Bruder, 2003). Tutkimuksessamme ilmi tulleet masennuspotilaiden hieman suuremmat P3-vasteet 

verrattuna terveisiin kontrollihenkilöihin voivat antaa viitteitä masentuneiden heikommin toimivasta 

inhibitiosta häirintä-ääniä kohtaan. Näin ollen he joutuisivat kohdistamaan enemmän tarkkaavuuden 

kapasiteettia häirintä-äänen prosessointiin kuin terveet. Ylimääräinen ponnistelu tehtävän 

suorittamisen aikana voi ilmetä nopeampana väsyvyytenä suhteessa terveisiin.    

     Tulkintaamme vasemman korvan edusta heikentää suuntaa antava tulos tarkkaillun oikean 

korvan lyhemmistä latensseista. Oikean korvan etu vasteen latenssissa oli kuitenkin havaittavissa 

sekä terveillä kontrollihenkilöillä että masennuspotilailla, joten sitä ei voi pitää tutkimuksessamme 

vain masennuspotilaille ominaisena ilmiönä. Masennuspotilaiden kohdalla huomasimme kuitenkin 

kiinnostavan, tästä poikkeavan tuloksen ennen hoitointerventioita. Vasteen latenssi oli huomattavan 

pitkä tilanteessa, jossa ääni esitettiin oikeaan korvaan, jota ei tarkkailtu. Tulos voi viitata siihen, että 

masennuspotilaiden on helpompi jättää tarkkailematon oikea korva huomiotta verrattuna vasempaan 

korvaan. Näin tulkittuna tulos voi edelleen viitata masennuspotilaiden oikean aivopuoliskon 

dominanssiin yllättävien äänien prosessoinnissa. Koska vastaavaa tulosta ei ole havaittavissa 

terveiden kontrollihenkilöiden kohdalla, niin on todennäköistä, että ilmiö liittyy esimerkiksi 

valikoivan tarkkaavuuden ongelmiin masennuspotilailla.  

     Tutkimuksemme ei tue käsitystä, jonka mukaan masennus näkyisi poikkeavuutena potilaiden 

tarkkaavuuteen liittyvässä P3-aivovasteessa. Toisaalta BDI-pisteitä tarkasteltaessa CBASP-hoito 

yhdistettynä lääkehoitoon osoittautui tehokkaammaksi hoitomuodoksi kuin tavanomainen hoito 

vaikka emme voi olla varmoja, että juuri tietynlainen hoitomuoto on johtanut muutokseen BDI-

pisteissä. Myös muissa tutkimuksissa on saatu tämän suuntaisia tuloksia CBASP-hoidon 

vaikuttavuudesta yhdistettynä muihin hoitomuotoihin (Keller ym., 2000; Sayegh ym., 2012). Tosin 
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on myös tutkimuksia, joissa CBASP-hoitoa ei ole pystytty osoittamaan muita hoitoja 

tehokkaammaksi (esim. Kocsis ym., 2009). Yksistään BDI-pisteitä tarkastelemalla emme pysty 

osoittamaan, että CBASP-hoitoa saaneiden kliinisessä tilassa olisi tapahtunut merkittävä 

myönteinen muutos. Paraneminen tulee pystyä osoittamaan myös muilla mittareilla. 

Tutkimuksemme kohdalla on tärkeää huomata, että muutos CBASP-ryhmän BDI-pisteissä ei 

näkynyt tarkkaavuutta kuvaavassa aivovasteessa. Masennuspotilaiden aivovasteet olivat jo ennen 

hoitoon osallistumista samankaltaisia kuin terveillä kontrollihenkilöillä. Havainto voi viitata 

esimerkiksi siihen, että P3-vasteet heijastaisivat aivojen välittäjäainetoimintaa, joka on 

tutkimukseemme osallistuneilla masennuspotilailla normalisoitunut mahdollisesti 

masennuslääkityksen myötä. 

     Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon muutamia rajoitteita, jotka 

tutkimukseemme liittyvät. Tutkimuksessamme tavanomaiseen hoitoon osallistuneiden hoito oli 

monimuotoista, joka heikentää sen vertailtavuutta CBASP-hoitoon. Toiseksi masennuslääkkeiden 

vaikutusta ei kontrolloitu, joten on vaikea arvioida, millainen vaikutus niillä on ollut tutkittavien 

aivovasteisiin. Kolmanneksi masennuksen alatyyppejä ja niiden vaikutusta masennuspotilaiden 

aivovasteisiin ei ehkä riittävästi huomioitu. Lisäksi tutkimuksessamme oli melko pieni otoskoko. 

Etenkin toisessa EEG-mittauksessa terveitä kontrollihenkilöitä oli mukana niin vähän, ettei heidän 

mittauksen tuloksia voitu vertailla masennuspotilaiden toisen mittauksen tuloksiin.  

     Tutkimuksen vahvuutena voidaan pitää sitä, että se täydentää entuudestaan melko vähäistä 

tutkimustietoa CBASP-ryhmähoitomallista ja sen vaikuttavuudesta aivovastetasolla. Etenkin 

masennuslääkitystä muun hoidon tukena käyttävistä potilaista on tehty hyvin vähän tutkimusta 

siten, että lääkitys on mukana jo heti ensimmäisellä tutkimuskerralla. Monet aiemmat tutkimukset 

ovat keskittyneet masennuslääkkeiden vaikuttavuuteen. Näissä tutkimuksissa potilaiden aivovasteita 

mitataan ensin ilman lääkitystä ja jonkin ajan kuluttua uudelleen lääkityksen aloittamisesta. 

Tyypillisiä ovat myös ne tutkimukset, joissa masennuspotilaiden aivovasteita on tutkittu 

yleisemmin masennustyypeittäin ilman toistomittausta.  

     Emme saaneet tämän tutkimuksen puitteissa vahvistusta CBASP-hoidon vaikuttavuudesta 

masennuksen hoidossa aivovastetasolla, joten voidaan sanoa, että CBASP-hoito ja sen 

vaikuttavuuden mekanismit vaativat edelleen lisätutkimusta. Myös aivovasteita on hyvä tutkia 

edelleen, jotta saadaan selville, mihin kaikkiin neuropsykologisiin toimintoihin ne masennuksen 

yhteydessä liittyvät ja mitä muutokset näissä vasteissa ilmentävät. Jatkotutkimuksen kannalta voisi 

olla kiinnostavaa tutkia vasteita lääkitystä käyttävillä potilailla huomioiden masennuksen eri 

alatyypit ja vertailemalla niitä keskenään. Tärkeää on kontrolloida masennuksen komorbiditeetti 

etenkin ahdistuneisuushäiriön kanssa. PsySysNe-tutkimusprojektin yhteydessä tutkittavat arvioivat 
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itse ahdistuneisuustasoaan Beckin ahdistuneisuuskyselyssä (BAI), joten sen avulla komorbiditeetti 

ahdistuneisuuden kanssa on mahdollista ottaa myöhemmin huomioon jo tämän projektin puitteissa. 

Kiinnostavaa voisi olla vertailla etenkin häirintä-äänen ja kohdeäänen aiheuttamia eroja 

aivovasteissa. Häiritseekö novel-äänen esiintyminen reagointia sitä seuraavaa tarkkailtavana 

olevaan ääneen? Onko novel-äänen mahdollinen vaikutus kohdeäänen tarkkailuun erilainen 

masentuneiden ja terveiden välillä? Aiheuttaako novel-ääni virheellisiä reaktioita kohdeääneen 

masentuneiden kohdalla enemmän kuin terveillä?  

     Masennuksen hoidon kannalta on edelleen tärkeää löytää tekijöitä, jotka luotettavasti ennustavat 

hoitovastetta ja toipumista (Baskaran, Milev, & McIntyre 2012). Baskaranin ym. (2012) mukaan 

tällä hetkellä ainoastaan noin 30 prosenttia masennuspotilasta saavuttaa täydellisen toipumisen 

hoidon myötä. Aivovasteiden tutkimisesta voi olla hyötyä etenkin lääkeresistenttien ja hyvin 

hoitoon reagoivien masennustyyppien erottelussa (Baskaran ym., 2012; Bruder, 2003; Jaworska 

ym., 2013), joten tutkimusta on tärkeää jatkaa. Aivovastetutkimukset voivat paljastaa jotain uutta 

masennuksen neuropsykologisesta taustasta, joka on toistaiseksi jäänyt melko epäselväksi.  
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