
 
 
 
 
 

 

Transkraniaalisen tasavirtastimulaation vaikutukset erottelu- 

ja käänteisoppimiseen sekä reagointiherkkyyden muutoksiin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Nelimarkka & Elina Palovaara 
 

Pro gradu -tutkielma 
 

Psykologian laitos 
 

Jyväskylän yliopisto 
 

Elokuu 2017 



JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

 

Psykologian laitos 

 

NELIMARKKA, ANNA & PALOVAARA, ELINA: Transkraniaalisen tasavirtastimulaation 

vaikutukset erottelu- ja käänteisoppimiseen sekä reagointiherkkyyden muutoksiin 
 

Pro gradu -tutkielma, 26 s. 

Ohjaaja: Jan Wikgren 

Psykologia 

Elokuu 2017 

 

________________________________________________________________________________ 
 

 

Transkraniaalisella tasavirtastimulaatiolla (tDCS) tarkoitetaan menetelmää, jossa johdetaan heikkoa 

sähkövirtaa aivokudosten läpi elektrodilta toiselle. Tutkimusten mukaan tDCS:lla näyttäisi olevan 

monenlaisia kliinisiä ja kognitiivisia vaikutuksia aina masennuksen hoidosta työmuistin 

parantamiseen. Tulokset ovat kuitenkin monin paikoin varsin ristiriitaisia, eikä stimulaation 

tarkoista vaikutusmekanismeistakaan olla päästy varmuuteen. Tässä tutkimuksessa halusimme 

tutkia kokeellisesti tDCS:n vaikutuksia erottelu- ja käänteisoppimiseen sekä reagointiherkkyyden 

muutoksiin silmäniskuehdollistumisen avulla. 

 

Kokeeseen osallistui 39 iältään 18-29-vuotiasta koehenkilöä. Tutkittavat jaettiin kahteen ryhmään, 

joista toiset saivat tDCS-stimulaatiota kymmenen minuutin ajan, ja toisille annettiin stimulaation 

tunnetta jäljittelevää sham-stimulaatiota kolmenkymmenen sekunnin ajan. Oppimista ja 

reagointiherkkyyttä tutkiva koeasetelma, silmäniskuehdollistuminen, rakentui kahdesta eri 

ääniärsykkeestä, joista toinen esiintyi yksinään ja toista seurasi ilmapuhallus tutkittavan 

silmäkulmaan. Kokeen ensimmäisessä vaiheessa tutkimme, vaikuttaako stimulaatio tutkittavien 

kykyyn erotella kahta ärsykettä toisistaan. Kokeen edetessä äänten merkitykset vaihtuivat 

keskenään. Tämä vaihe selvitti stimulaation vaikutusta kykyyn oppia uusi sääntö. Tutkimalla 

silmäniskujen voimakkuuksia kokeen eri kohdissa saimme selville, miten stimulaatio vaikuttaa 

tutkittavien reagointiherkkyyteen. 

 

Stimulaatio ei vaikuttanut ärsykkeiden erottelukykyyn tai uuden säännön oppimiseen. 

Ilmapuhallusta ennakoivan säännön vaihduttua varsinaista stimulaatiota saaneet reagoivat lähes 

merkitsevästi sham-stimulaatiota saaneita enemmän niihin ärsykkeisiin, joita ei seurannut 

ilmapuhallus viitaten tDCS:n aikaansaaman yleisen reagointiherkkyyden nousuun. Tulosten 

perusteella tDCS:lla ei siis ole vaikutuksia erottelu- eikä käänteisoppimiseen, ja mahdolliset 

vaikutukset reagointiherkkyyteenkin ovat pieniä. Ottaen huomioon keskenään vahvasti ristiriidassa 

olevat aikaisemmat tutkimukset ja kentän epäyhtenäisyyden koemme tarpeen kriittiselle ja hyvin 

kontrolloidulle lisätutkimukselle, jotta tDCS:n vaikutukset sekä tarkat vaikutusmekanismit 

saataisiin paremmin selville, ja jotta menetelmää voitaisiin hyödyntää tutkimuskentän ulkopuolella. 

 

Avainsanat: Transkraniaalinen tasavirtastimulaatio, silmäniskuehdollistuminen, 

erotteluoppiminen, käänteisoppiminen, reagointiherkkyys. 



UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ 

 

The Department of Psychology 

 

NELIMARKKA, ANNA & PALOVAARA, ELINA: The effects of transcranial direct 

current stimulation on discrimination and reversal learning and changes of responsivity 
 

Masters Thesis, 26 p. 

Instructor: Jan Wikgren 

Psychology 

August 2017 

 

________________________________________________________________________________ 
 

 

Transcranial direct current stimulation (tDCS) is a non-invasive technique where weak electric 

current is directed through the brain from one electrode to another. Research has found tDCS to 

have broad clinical and cognitive effects; from improving depression to enhancing working 

memory. However, the results are quite contradictory, and the specific working mechanisms behind 

tDCS are still not clear. In this research we examined the effects of tDCS on discrimination and 

reversal learning by using eyeblink conditioning. The changes in responsivity were also examined. 

 

There were 39 18-29 years old participants in the experiment. They were divided into two groups; 

one group received the real tDCS for ten minutes and the other group artificial stimulation (sham). 

The setup measuring learning and responsivity, eye blink conditioning, consisted of two different 

sound stimuli. One stimulus was followed by an airpuff to the corner of the participants eye, while 

the other stimulus appeared alone. In the first part of the experiment we examined if the stimulation 

affected the participants ability to differentiate between two stimuli. The meanings of the two 

stimuli were varied as the experiment proceeded, which measured the participants ability to learn a 

new rule. By examining the eye blink amplitudes throughout the experiment we examined the effect 

of stimulation on the responsivity. 

 

The stimulation did not affect the ability to differentiate between two stimuli or to learn a new rule. 

However, after the sound preceding the airpuff changed, the participants who received the real 

tDCS reacted slightly stronger to the sounds that were not followed by an airpuff indicating a 

change in the general responsivity level caused by tDCS. The results suggest that tDCS does not 

affect discrimination or reversal learning and the effects on responsivity are not significant either. 

Taken into account all the contradictory results from previous experiments and the incongruity of 

the field we feel the need for more critical and more controlled further experimenting to gain more 

knowledge of the effects and specific working mechanisms behind tDCS before it can be fully 

utilised outside the research field. 

 

Keywords: transcranial direct current stimulation, eye blink conditioning, discrimination 

learning, reversal learning, responsivity. 
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JOHDANTO 
 
 
 

 

Transkraniaalinen tasavirtastimulaatio: mitä se on ja miten se toimii 
 
 

 

Transkraniaalinen tasavirtastimulaatio (tDCS) on non-invasiivinen aivostimulaatiomenetelmä, joka 

on keksitty jo 1800-luvulla, mutta sitä on alettu tutkia enemmän vasta viime vuosikymmenen 

aikana (Paulus, Peterchev & Ridding, 2013). tDCS on houkutteleva tutkimuskohde, sillä menetelmä 

on helppo ja halpa toteuttaa; stimulaatioon tarvitaan yksinkertaisimmillaan vain virtalähde ja 

elektrodit, joiden kautta sähkövirta johdetaan ihon pinnalle (Nitsche ym., 2008). tDCS:n 

vaikutuksia on tutkittu paljon liittyen kliinisiin tutkimuskohteisiin kuten masennukseen (esim. 

Boggio ym., 2008; Fregni, Boggio, Nitsche, Rigonatti & Pascual-Leone, 2006) ja kognitiivisiin 

aihepiireihin, kuten työmuistiin (esim. Fregni ym. 2005) ja oppimiseen (esim. Kotilainen, Lehto, & 

Wikgren, 2015). Aivotoimintaan vaikuttamisen lisäksi tDCS antaa mahdollisuuden eri aivoalueiden 

kausaalisten roolien tutkimiselle (esim. Pergolizzi & Chua, 2017). Tässä tutkimuksessa 

tarkastelimme tDCS:n vaikutuksia joustavaa kognitiota vaativiin erottelu- ja käänteisoppimiseen 

sekä reagointiherkkyyden muutoksiin. 

 

Stimulaation toteuttaminen tDCS:lla on yksinkertaista: Ihon pinnalle asetetaan vähintään 

kaksi virtalähteeseen kytkettyä elektrodia, joista toinen on positiivinen elektrodi eli anodi ja toinen 

negatiivinen eli katodi. Virtalähteen tuottama sähköstimulaatio kulkee kudosten läpi katodilta 

anodille (Nitsche ym., 2008). Stimulaatiossa käytetään yleensä pientä, 1-4 milliampeerin suuruista 

sähkövirtaa ja stimulaation kesto vaihtelee alle viidestä jopa noin neljäänkymmeneen minuuttiin 

saakka (Bikson ym., 2016). 

 

tDCS:n vaikutukset johtuvat ilmeisesti tDCS:n kyvystä säätää hermosolujen spontaania 

laukeamiskynnystä vaikuttamalla solun lepokalvojännitteeseen. Anodaalinen stimulaatio lisää solun 

mahdollisuutta aktiopotentiaaliin ja katodaalinen päinvastoin nostaa aktiopotentiaalin 

laukeamiskynnystä, eli käytännössä stimulaatio muuntelee tietyn aivoalueen kynnystä toimia. 

Vaikutukset jatkuvat vielä useita minuutteja stimulaation loppumisen jälkeen (Nitsche ym, 2007; 

Nitsche & Paulus, 2000; Stagg ym., 2009). tDCS:n tarkkoja toimintamekanismeja ei tunneta, mutta 

näyttää siltä, että tasavirtastimulaatio vaikuttaa kestoherkistymiseen ja -ehkäistymiseenkin 

yhdistettyjen NMDA-reseptorien aktiivisuuteen (Liebetanz, Nitsche, Tergau, & Paulus, 2002). Yksi 

mahdollinen toimintamekanismi on tDCS:n aiheuttaman post-synaptisen depolarisaation ja 
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presynaptisen syötteen johdosta tapahtuva NMDA-reseptorien aukeaminen, mikä puolestaan johtaa 

lisääntyneeseen solunsisäiseen kalsium-ionipitoisuuteen (Liebetanz ym., 2002). Kalsium-ionit 

toimivat solussa toisiolähetteinä ja niiden kohonnut solunsisäinen pitoisuus voi saada aikaan 

ketjureaktion, joka johtaa proteiinisynteesiin ja pysyviin solun rakenteellisiin muutoksiin 

(Augustine, 2012). 
 

tDCS:n voidaan myös nähdä vaikuttavan aivojen eri oskillaatioihin (Keeser ym., 2011; 

Miller, Berger, & Sauseng, 2015). Aivojen oskillaatiot syntyvät hermosolujoukkojen synkronisesta 

toiminnasta, ja ne liittyvät muun muassa alueiden väliseen viestintään (Traub, Jefferys & 

Whittington, 1999). Keeserin ja kumppaneiden tutkimuksessa (2011) mitattiin aivojen sähkökäyrää 

etuotsalohkolle annetun anodaalisen tDCS:n jälkeen ja stimulaation jälkeen suoritetun 

työmuistitehtävän aikana. tDCS:n jälkeisessä mittauksessa paljastui delta-aallon keskimääräisen 

tiheyden vähenemistä aivojen etuosissa ja lisäksi hienoista beta-aktiivisuuden nousua. Kyseiset 

muutokset aivotoiminnassa voidaan yhdistää muun muassa henkilön vireämpään tilaan (Kilner, 

Mattout, Henson & Friston, 2005) ja aivojen suurempaan toiminnalliseen konnektiivisuuteen 

(Hlinka, Alexakis, Diukova, Liddle & Auer, 2010). Stimulaation vaikutus oli vahvinta ensimmäisen 

viiden minuutin aikana stimulaation loppumisesta. Kyseisessä tutkimuksessa huomattiin myös 

tDCS:n parantavan muistitehtävässä (n-back) suoriutumista. Millerin ja kumppaneiden 

tutkimuksessa (2015) aivojen keskiviivalle kohdistetun anodisen tDCS:n huomattiin lisäävän saman 

alueen theta-aktiivisuutta lepotilassa, mutta tarkkaavaisuustehtävän aikana eroa kontrolliryhmään ei 

kuitenkaan havaittu. Etuaivojen keskiviivan theta-aktiivisuutta pidetään tärkeänä pitkäkestoisen 

tarkkaavaisuuden merkkinä ja se liittyy myös työmuistiin sekä sääntöjen oppimiseen (Womelsdorf, 

Johnston, Vinck & Everling, 2010). Molemmissa tutkimuksissa havaittiin siis tDCS:n vaikuttavan 

aivojen sähkökäyrään, vaikkakin vaikutukset olivat lyhytkestoisia. On kuitenkin hankala sanoa, 

miksi tDCS vaikuttaa oskillaatioihin. Vaikutukset saattavat liittyä esimerkisi tDCS:n aiheuttamiin 

pitkittyneisiin polarisaation muutoksiin tai toisiinsa yhteydessä olevien aivoalueiden toimintaan 

(Keeser ym., 2011). 

 
 
 

 

Turvallisuus 
 

Transkraniaalisen tasavirtastimulaation turvallisuutta on tutkittu paljon. Yleinen sivuvaikutus on 

stimulaation aikana tapahtuva stimuloitavan alueen alaisen ihon pistely ja kutina (Kessler, 

Turkeltaub, Benson, & Hamilton, 2012). tDCS:n ei ole havaittu aiheuttavan vakavia 
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sivuvaikutuksia, kun virtaa annetaan sen turvallisissa rajoissa (≤40 min, ≤4 mA, ≤7.2 C) (meta-

analyysi, Bikson ym., 2016). Oheiset arvot ovat kaukana siitä määrästä sähköä, joka tarvittaisiin 

aiheuttamaan vahinkoa aivokudoksessa. Rotilla mallintamalla on pystytty tekemään laskelmia siitä, 

mikä olisi pienin mahdollinen ihmisaivoja vahingoittava määrä virtaa. Esimerkiksi Liebetanzin ym. 

(2009) tutkimuksessa aivovaurioita alkoi esiintymään rotilla, kun elektrodeista tuli virtaa 142.9 

A/m2 virtatiheydellä suoraan kallon pinnalle. Ihmiselle tämä määrä vastaisi 120 mA:n virtaa 

kahdenkymmenen minuutin ajan (Bikson ym., 2016). 
 

Transkraniaalinen tasavirtastimulaatio on siis oikein käytettynä turvallinen menetelmä. Sen 

mainostettu helppous ja turvallisuus on saanut aikaan kotikutoisten tee-se-itse tDCS – laitteiden 

(DIY tDCS) suursuosion, jota ei vielä koske minkäänlaiset lait tai säädökset (Wexler, 2016). 

Internetistä löytyy runsaasti sivustoja tDCS –laitteiden kokoamiseen ja käyttöön liittyen, eivätkä 

nämä ole tutkijoiden tai lääkäreiden ylläpitämiä, vaan aiheesta kiinnostuneiden ihmisten kokoamia 

sivustoja ja keskustelupalstoja. Lisäksi kaupalliset yhtiöt ovat alkaneet myymään halpoja tDCS-

paketteja, joiden mainostetaan muun muassa kohentavan kognitiivisia toimintoja ja parantavan 

mielialaa ja unen laatua, kaikki tutkimukseen perustuen. Kaikki tämä on huolestuttavaa, sillä 

tutkijat eivät ole vielä täysin tietoisia tDCS:n tarkoista vaikutusmekanismeista eikä tietoa sen 

vaikutuksista pitkällä aikavälillä ole. Lisäksi tDCS:ä koskevat tutkimustulokset ovat kovin 

ristiriidassa keskenään; mediassa esillä on ainoastaan sen vaikuttavuutta tukevat tutkimukset. 

Vaikka kotikutoisten laitteiden tekijät saavat pääosin tietonsa tieteellisistä tutkimuksista, 

tutkimuskentän epäselvyydet, esimerkiksi ongelmat koskien elektrodien sijoittamista, heijastuvat 

harrastelijoihin piireihin aiheuttaen tuvallisuusriskin tDCS:n käytössä (Jwa, 2015). 

 
 
 

 

tDCS:n rajoitukset 
 

Transkraniaalinen tasavirtastimulaatio ei ole täysin ongelmaton menetelmä. tDCS:n paikkatarkkuus 

on melko huono, sillä käytetyt elektrodit ovat yleensä isoja ja sähkövirta vaikuttaa 

tietokonesimulaatiolla tehdyn tutkimuksen mukaan leviävän myös aivojen yläpuolisiin kudoksiin 

kuten ihoon, kallon huokoiseen luukerrokseen (skull spongiosa) ja aivo-selkäydinnesteeseen 

(Wagner ym., 2014). Lisäksi sähkövirran voimakkuudessa voi esiintyä muutoksia eri anatomisista 

piirteistä ja niiden erilaisista sähkönjohtavuuksista riippuen; esimerkiksi kallon paksuus ja aivojen 

poimuista ja uurteista johtuva aivo-selkäydinnesteen epätasainen jakautuminen voivat aiheuttaa 

sähkövirran muutoksia elektrodien alla (Datta ym., 2009). 
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Stimulaation vaikutuksia tarkastellessa tulee ottaa huomioon, että sähkövirta syntyy aina 

anodin ja katodin yhteisvaikutuksesta. Tämä saattaa vaikeuttaa vaikutusmekanismien tulkitsemista, 

sillä tutkittava saa aina halutun stimulaation lisäksi vastakkaisen napaista stimulaatiota jollekin 

toiselle alueelle (Nitsche ym., 2008). Kun lasketaan toisen alueen kynnystä toimia, samalla jonkin 

toisen alueen kynnys toimia nousee. Katodin ei-toivottuja vaikutuksia aivojen toimintaan voidaan 

kuitenkin koettaa minimoida jakamalla katodi useampaan osaan ympyräkatodiksi (Datta ym., 

2009), tai asettamalla katodi muualle kuin pään alueelle, mikä tosin saattaa heikentää stimulaation 

tehoa elektrodien etäisyyden kasvaessa (Miller ym., 2015). 
 

On myös huomattava, että oikeaa stimulaatiota saavien ja usein kontrollina annettavaa 

lyhytkestoista sham-stimulaatiota saavien kokemukset stimulaatiosta eroavat toisistaan hieman 

(Kessler ym., 2012). Tutkimuksessa koehenkilöitä pyydettiin raportoimaan stimulaation aikaisia ja 

sen jälkeisiä sivuoireita. Stimulaation aikana oikeaa stimulaatiota saaneet raportoivat sham-

stimulaatiota saaneita enemmän kihelmöintiä, kutinaa ja polttelun tunnetta. Lisäksi oikeaa 

stimulaatiota saaneiden raporteissa esiintyi kokemuksia kivun tunteesta sekä vaikeuksista keskittyä, 

kun taas sham-stimulaatiota saaneilla näitä oireita ei raportoitu lainkaan. Sham-stimulaatiota 

saaneet eivät myöskään raportoineet lainkaan stimulaation jälkeisiä sivuoireita, kun oikeaa 

stimulaatiota saaneet raportoivat jonkin verran pistelyä ja kutinaa vielä stimulaation jälkeenkin. 

Toisaalta kyseinen tutkimus keskittyi nimenomaan tDCS:n sivuoireiden tutkimiseen, kun taas 

monissa muissa tDCS tutkimuksissa on raportoitu, etteivät koehenkilöt huomaa eroa oikean ja 

sham-stimulaation välillä (esim. Keeser ym., 2011; Fregni ym., 2005). Näiden tutkimuksien 

tuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin otettava huomioon se mahdollisuus, että koehenkilöryhmien 

eroavat tuntemukset ovat voineet vaikuttaa kokeen sokkoasetelmaan tai koetilanteessa 

suoriutumiseen (Kessler ym., 2012). 

 
 
 

 

tDCS:n kliiniset ja kognitiiviset vaikutukset 
 
 
 

 

Transkraniaalisen tasavirtastimulaation kliinisistä vaikutuksista on saatu lupaavia tutkimustuloksia. 

tDCS:n on muun muassa havaittu vaikuttavan masennuksen ja skitsofreniaan hoitoon sekä 

aivohalvauksesta toipumiseen: tDCS-jaksot laskivat masentuneiden koehenkilöiden 

masennuspistemääriä (Boggio ym., 2008; Fregni ym., 2006), vähensivät skitsofreniaan liittyviä 

auditorisia hallusinaatioita (Brunelin ym., 2012; Mondino, Haesebaert, Poulet, Suaud-Chagny, & 
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Brunelin, 2014) ja auttoivat aivohalvauksen jälkeisessä kuntoutuksessa lisäämällä esimerkiksi 

alaraajojen toimivuutta (Chang, Kim, & Park, 2015). Toisaalta myös eriäviä tutkimustuloksia on 

saatu. Esimerkiksi Loo ym. (2010) ja Blumberger, Tran, Fitzgerald, Hoy ja Daskalakis (2012) eivät 

tutkimuksissaan havainneet eroa masennuspistemäärissä oikeaa ja lumestimulaatiota saaneiden 

ryhmien välillä. Yleiskuva tDCS:n vaikuttavuudesta on kuitenkin laajasti positiivinen eriävien 

tutkimusten ja nollatutkimusten näennäisestä vähyydestä johtuen. Tämä puolestaan saattaa aiheutua 

julkaisuharhasta eli nollatutkimusten julkaisemattomuudesta, joka on yleinen ongelma monilla 

tieteenaloilla (Sutton, 2009). 
 

Viimeaikoina tDCS -tutkimus on erityisesti keskittynyt selvittämään tDCS:n yhteyttä 

kognitiivisiin toimintoihin. Tutkimuksia tDCS:n vaikutuksista muun muassa oppimiseen ja 

muistitoimintojen parantamiseen ihmisillä on runsaasti (Bennabi ym., 2014). Dorsolateraalinen 

prefrontaalikorteksi (dlPFC) näyttää olevan olennainen alue tDCS:n ja kognitiivisten toimintojen 

välisiä yhteyksiä tarkasteltaessa (esim. Carvalho ym., 2014; Dockery, Hueckel-Weng, Birbaumer, 

& Plewnia, 2009; Pripfl & Lamm, 2014). Dorsolateraalinen preforontaalikorteksi liittyy moniin 

korkeisiin kognitiivisiin toimintoihin, kuten työmuistiin, kognitiiviseen joustavuuteen, vasteisiin 

reagoimiseen ja reaktioiden inhibitioon (Bradshaw, 2001). Erityisesti vasemmanpuoleinen 

dorsolateraalinen prefrontaalikorteksi (left dlPFC) on kiinnostanut tutkijoita. Anodaalinen 

stimulaatio tälle alueelle nosti työmuistin suorituskykyä hetkellisesti three-back -muistitehtävässä 

(Fregni ym., 2005) sekä muunsi verbaalista suorituskykyä tehtävän aikana ja paransi muistin 

toimintaa myöhemmässä tunnistustehtävässä (Javadi & Walsh, 2012). Toisaalta tDCS:llä voidaan 

yrittää vaimentaa tiettyjä prosesseja: katodaalinen stimulaatio etuotsalohkolle saattaa vähentää 

kyseisen aivoalueen toiminnanohjauksen vaikutusta ja näin ollen antaa tilaa luoville prosesseille 

(Chrysikou ym., 2013). Elmer, Burkad, Renz, Meyer ja Jancke (2009) huomasivat, että 

katodaalinen tDCS vasemmalle dlPFC:lle heikensi lyhytaikaisen sanastollisen muistin 

suorituskykyä. Stimulaatiolla ei ollut minkäänlaista vaikutusta, kun se suunnattiin oikealle 

prefrontaalikorteksille. Sellers ja kumppanit (2015) taasen havaitsivat otsalohkolle annetun 

anodaalisen stimulaation laskevan WAIS-IV-älykkyystestistä suoriutumista. Vaikka useissa 

tutkimuksissa on stimuloitu vasemmanpuoleista dorsolateraalista prefrontaalikorteksia tDCS:llä, 

sen tarkat vaikutusmekanismit tällä alueella ovat vielä melko epäselvät. Keeser kumppaneineen 

(2010) pyrki tutkimuksensa avulla tuomaan selvyyttä kyseisiin vaikutusmekanismeihin. EEG näytti 

asetelman muuntavan prefrontaalikorteksin ja parahippokampaalisilla alueilla mitattua aktiivisuutta; 

paikallistettu delta-theta -aktiivisuus laski ja beta -aktiivisuus lisääntyi, mahdollisesti johtaen 

kehittymiseen työmuistia mittaavassa n-back tehtävässä (Keeser ym., 2010). 
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Silmäniskuehdollistaminen 
 
 
 

 

Silmäniskuehdollistuminen on oppimisen mallijärjestelmä, joka antaa mahdollisuuden tutkia 

kokeellisesti assosiatiivisen muistijäljen syntymekanismeja nisäkkäiden aivoissa. Koeasetelmassa 

opetetaan tutkittava yhdistämään neutraali ehdollinen ärsyke (conditioned stimuli, CS), kuten 

esimerkiksi ääni, reaktion tuottavaan ehdottomaan ärsykkeeseen (unconditioned stimuli, US), eli 

silmäniskun aikaansaavaan ärsykkeeseen. Reaktiota eli silmäniskua kutsutaan ehdottomaksi 

vasteeksi (unconditioned response, UR), ja kun ehdollista ärsykettä esitetään tarpeeksi monta kertaa 

ehdottoman ärsykkeen yhteydessä, tutkittava oppii yhteyden ärsykkeiden välillä (Prokasy, 1984). 

Prokasyn (1984) teorian mukaan klassinen ehdollistuminen - kuten silmäniskuehdollistaminen - 

sisältää kaksi vaihetta, joista ensimmäisessä vaiheessa opitaan yhdistämään ehdollinen ärsyke ja 

ehdoton ärsyke toisiinsa sekä valitaan sopiva vaste. Toisessa vaiheessa tutkittava oppii tuottamaan 

vasteen pelkkään ehdolliseen ärsykkeeseen, joilloin raktiota kutsutaan ehdolliseksi vasteeksi 

(conditioned response, CR). 

 

Silmäniskuehdollistumisessa ehdoton ärsyke saa tutkittavan laittamaan silmänsä kiinni, 

joten se voi olla esimerkiksi ilmapuhallus silmäkulmaan. Vasteena tapahtuvia silmänräpäyksiä voi 

tallentaa mittaamalla esimerkiksi lihassähkökäyrää (EMG) silmän ympäriltä. EMG:stä voidaan 

tarkastella muun muassa silmäniskun voimakkuutta ja sen ajankohtaa (Woodruff-Pak & Steinmetz, 

2000). Silmäniskuehdollistumiseen liittyy monia aivoalueita, joista tärkeimpiä ovat pikkuaivot ja 

hippokampus liittyen ehdollisen vasteen muodostamiseen ja striatum liittyen ehdollisen vasteen 

ajoitukseen (Woodruff-Pak & Steinmetz, 2000). 
 

Koeasetelmaa voidaan muuttaa vaihtelemalla ehdollisen ja ehdottoman ärsykkeen 

esittämisajankohtien suhdetta toisiinsa. Näin on saatu aikaan delay- ja trace-ehdollistuminen. 

Delay-ehdollistumisessa CS ja US esitetään osittain päällekkäin, kun taas trace-ehdollistumisessa 

CS:n loppumisen ja US:n alkamisen välillä on lyhyt tauko. Trace-ehdollistuminen on delay-

ehdollistumista vaativampaa, ja se vaatii, että tutkittava tajuaa tietoisesti ärsykkeiden välisen 

yhteyden (Clark & Squire, 1998). Automaattisempi delay-ehdollistuminen liittyy enemmän 

pikkuaivojen toimintaan, kun taas trace-ehdollistuminen vaatii deklaratiivista muistia (Clark & 

Squire, 1998) ja ehdollistumisoppiminen liittyy pikkuaivojen lisäksi hippokampuksen (Clark & 

Squire, 1998, Suter ym 2013) sekä prefrontaalikorteksin toimintaan (Oswald, Knuckley, Mahan, 

Sanders, & Powell, 2009; Siegel, 2014). 
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Koeasetelmaa voidaan muunnella myös muilla tavoin: Ehdollista ärsykettä muuntamalla 

silmäniskuehdollistumisesta on pystytty luomaan erilaisia koeasetelmia, joista yksi on 

erotteluoppiminen säännön vaihdoksella eli käänteisoppiminen. Erotteluoppiminen saadaan aikaan 

esittämällä kahta eri ehdollista ärsykettä. Vahvistetun ehdollisen ärsykkeen (CS+) jälkeen tulee 

ehdoton ärsyke, kun taas vahvistamaton ehdoton ärsyke (CS-) esitetään yksin. Kun koehenkilö on 

oppinut säännön, sääntö voidaan kääntää. Tällöin ärsykkeestä, joka oli ennemmin esitetty CS+:na, 

tehdään CS- ja CS-:na toimineesta ärsykkeestä tehdään CS+ (Woodruff-Pak & Steinmetz, 2000). 

Käänteisoppiminen vaatii tutkittavalta työmuistin (Yu-Xuan ym., 2016) lisäksi reaktion tuottamista 

toiseen ärsykkeeseen ja inhibitiota toiseen (Chachich & Powell 1998). Erityisesti tähän 

koeasetelmaan liittyviä aivoalueita ovat ainakin hippokampus, joka vaikuttaa koodaavan 

ärsykkeiden eri piirteitä (Miller & Steinmetz 1997) ja prefrontaalikorteksi (Chachich & Powell 

1998) liittyen muun muassa erilaisten vasteiden muodostamiseen eri ärsykkeille (McLaughlin, 

Powell, & White, 2002). On myös ehdotettu, että mPF-pikkuaivo-talamus-moduulin toiminta olisi 

mahdollisesti välttämätöntä ehdollisen vasteen muodostumiselle säännön vaihduttua (McLaughlin 

ym., 2002). 

 
 
 
 

 

tDCS ja silmäniskuehdollistaminen 
 
 
 

 

tDCS:n on todettu vaikuttavan assosiatiivisen oppimiseen eli kykyyn liittää toisiaan lähellä 

esiintyvät ärsykkeet toisiinsa. Esimerkiksi Màrquez-Ruis ym. (2012) huomasivat tDCS:n 

muuntelevan assosiatiiviseen oppimiseen liittyvien aivoalueiden toimintaa klassisen 

silmäniskuehdollistamiskokeen aikana ja sen jälkeen kaneilla. Kotilainen, Lehto ja Wikgren (2015) 

puolestaan tutkivat kuinka anodaalinen tDCS vasemmalle DLPFC:lle suunnattuna vaikuttaa 

erottelusilmäniskuehdollistumisen aikaansaamaan oppimiseen, kuten ärsykkeiden erottelukykyyn 

tai ehdollisten vasteiden voimakkuuteen. Kokeessa tutkittavat altistettiin välittömästi ennen 

ehdollistamista joko oikealle stimulaatiolle tai sitä jäljittelevälle valestimulaatiolle eli sham -

stimulaatiolle. Ehdollisena ärsykkeenä (CS) toimi tavanomaiset suomalaiset naisten ja miesten 

nimet (visuaalisesti), joita seurasi ehdoton ärsyke (US); ilmapuhallus vasempaan silmäkulmaan. 

Puolella tutkittavista vahvistettuna ehdollisena ärsykkeenä (CS+) toimi naisten nimet ja 

vahvistamattomana ehdollisena ärsykkeenä (CS-) miesten nimet. Lopuilla tutkittavista nimet 

toimivat toisinpäin. Tutkijat huomasivat, että oikeaa stimulaatiota saaneet eivät oppineet 
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erottelemaan kahta erilaista ärsykettä toisistaan, vaan tDCS saattoi jopa heikentää tätä kykyä, sillä 

tDCS nosti ehdollisen vasteen (CR) eli silmäniskun vahvuutta ja määrää vahvistamattomiin CS:iin 

oikeaa stimulaatiota saaneiden ryhmässä enemmän kuin sham-stimulaatiota saaneilla. Tutkijoiden 

mukaan tulokset saattavat johtua esimerkiksi ehdollistamistehtävän suhteellisesta helppoudesta tai 

oikealle aivokuorelle suunnatusta katodaalisesta stimulaatiosta. 
 

Myös Heimonen ja Teivaanmäki (2015) tutkivat tDCS:n vaikutusta trace- ja 

erottelusilmäniskuehdollistamiseen. Anodaalinen tDCS suunnattuna dlPFC:lle nosti ehdollisen 

vasteen todennäköisyyttä trace-silmäniskuehdollistamiskokeen aikana, mutta ainoastaan 

stimulaation ollessa päällä; ehdolliset vasteet heikkenivät välittömästi stimulaation päätyttyä 

kokeen edelleen jatkuessa. Erottelusilmäniskuehdollistamiseen stimulaatiolla ei kuitenkaan ollut 

merkitsevää vaikutusta ja kokeessa huomattiin myös, että oikeaa stimulaatiota saaneiden 

ehdollisissa vasteissa CS+ -trialeihin tapahtui hienoista heikontumista. 

 

Zuchowski, Timmann ja Gerwig (2014) puolestaan huomasivat, että pikkuaivoille johdettu 

katodaalinen tDCS heikensi huomattavasti ehdollisiin vasteisiin reagoimista 

silmäniskuehdollistamisen aikana verrattuna sham-stimulaatiota saaneisiin. Anodaalinen tDCS 

nosti ehdolliseen vasteeseen reagoimisen todennäköisyyttä, ja samalla CR:n alkaminen siirtyi 

lähemmäs CS:n loppumista (Zuchowski ym., 2014), eli toisin sanoen reaktioaika äänen ja 

silmäniskun välillä lyheni. 

 

Aikaisempien tutkimuksien perusteella anodaalinen tDCS siis lisää vasteiden määrää niin 

ehdollistettujen kuin ehdollistamattomien ärsykkeiden kohdalla eli näyttää siltä, että herkkyys 

reagoida ärsykkeestä riippumatta kasvaa anodaalisen stimulaation johdosta. Yhdistettynä 

katodaalisen stimulaation inhiboivaan vaikutukseen tutkimustulokset tDCS:n vaikuttavuudesta eivät 

ole yksiselkoisia ja lisätutkimusta tarvitaan ennen menetelmän laajaa käyttöönottoa. Erityisesti 

aikaisempien kokeiden yksinkertaisuus on tutkijoiden (esim. Kotilainen ym., 2015) mukaan 

saattanut olla syynä anodaalisen stimulaation laajaan reagointiherkkyyttä lisäävään vaikutukseen, 

joten haastavampi silmäniskuehdollistamis-asetelma voi tarjota tarkempia tuloksia tDCS:n 

vaikuttavuudesta. Ne kokeet, jotka ovat saaneet tuloksia tDCS:n vaikuttavuudesta erilaisten 

oppimista mittaavien tehtävien kohdalla, eivät ole pystyneet erottelemaan varsinaista oppimista 

suorittamisesta. Toisin sanoen, on epäselvää johtuuko kokeissa havaittu vaikutus siitä, että tDCS 

laski kynnystä toimia vai varsinaisesta oppimisesta. 
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Tutkimuksen tavoitteet 
 
 
 

 

Tämän tutkimuksen tavoite oli selvittää, kuinka anodaalinen transkraniaalinen tasavirtastimulaatio 

vasemmalle dlPFC:lle yhdistettynä katodaaliseen tDCS:n oikealle supraorbitaaliselle alueelle 

vaikuttaa ensinnäkin erottelusilmäniskuehdollistamisen aikana opittuun ärsykkeiden erottelukykyyn 

eli erotteluoppimiseen, ja toisekseen kokeen aikana tapahtuvaan säännönvaihdoksen oppimiseen eli 

käänteisoppimiseen. Lisäksi halusimme selvittää, vaikuttaako tDCS näiden vasteiden 

esiintymistodennäköisyyden lisäksi niiden voimakkuuteen, eli muuntaako tDCS koehenkilöiden 

reagointiherkkyyttä. Näin ollen tutkimuskysymykset ovat: 
 
 

 

1. Kuinka tDCS vaikuttaa jo opitun asian ilmentämiseen? 

 

2. Kuinka tDCS vaikuttaa käänteisoppimiseen? 

 

3. Vaikuttaako tDCS vasteiden voimakkuuteen? 
 
 
 
 

Aikaisemmat tutkimustulokset (Heimonen & Teivaanmäki (2015); Kotilainen ym., 2015; 

Zuchowski ym., 2014) antavat viitteitä siitä, että varsinaisen oppimisen sijaan tDCS vaikuttaa 

koehenkilön kynnykseen toimia oppimistehtävässä. Näin ollen oletamme, että anodaalinen tDCS ei 

vaikuta erottelu- eikä käänteisoppimiseen, mutta se nostaa vasteiden voimakkuutta. 
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MENETELMÄT 
 
 
 

 

Koehenkilöt 
 

 

Tähän tutkimukseen osallistui 39 vapaaehtoista tutkittavaa, joista naisia oli 33 ja miehiä 6. Iältään 

tutkittavat olivat 19-28-vuotiaita. Tutkittavat valittiin niin, että kaikki olivat oikeakätisiä ja 

perusterveitä vailla neurologisia sairauksia kuten migreeni tai epilepsia. Tutkittavilla ei myöskään 

saanut olla ihovaurioita elektrodien alle jäävillä alueilla. Koulutukseltaan tutkittavista kahdella oli 

ammatillinen tai muu keskiasteen tutkinto ja lopuilla joko ylioppilastutkinto (n= 24), alempi 

korkeakoulututkinto (n=11) tai ylempi korkeakoulututkinto (n=1). Koehenkilöitä rekrytoitiin 

pääosin Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun sähköpostilistoille lähetetyn 

koehenkilökutsun kautta. Tutkittavat ottivat itse vapaaehtoisesti yhteyttä kokeen järjestäjiin ja 

ilmaisivat halukkuutensa osallistua. Kaikilta tutkittavilta kerättiin paperinen suostumuslomake 

ennen kokeen alkua. 
 

Tutkittavat jaettiin satunnaisesti kahteen eri ryhmään. Toisen ryhmän jäsenet saivat oikeaa 

stimulaatiota kymmenen minuutin ajan (stim-ryhmä, n=19 kpl) ja toisen ryhmän jäsenille annettiin 

stimulaation tunnetta matkivaa sham-stimulaatiota (sham-ryhmä, n=20 kpl). Tutkittaville kerrottiin 

vasta kokeen jälkeen, kumpaan ryhmään he kuuluvat. Kaikki tutkittavat saivat elokuvalipun 

kiitokseksi osallistumisestaan. 

 
 
 
 

 

Koeasetelma/menetelmät 
 
 
 

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin syksyn 2016 aikana Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen 

tiloissa. Aineiston kerääjinä toimivat opinnäytetyötään tekevät psykologian opiskelijat, palkattu 

tutkimusavustaja sekä opiskelijoiden ohjaajana toimiva vastuullinen tutkija. Tutkimme tässä 

kokeessa säännönvaihdoksen sisältävää erotteluoppimista silmäniskuehdollistamisen keinoin. Koe 

koostui yksittäisistä trialeista, joita toistettiin monta kertaa. Jokaisessa trialissa esitettiin ehdollisena 

ärsykkeenä (CS) toimivaa ääntä 250 millisekunnin ajan. Ehdollista ärsykettä seurasi 600 

millisekunnin tauko, jonka päätti ehdoton ärsyke (US) eli 0,5 baarin suuruinen ja 100 millisekunnin 
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kestoinen ilmapuhallus tutkittavan oikeaan silmäkulmaan. Ehdollisia ärsykkeitä oli kahdenlaisia: 

vahvistettu ehdoton ärsyke (CS+), jota seurasi ilmapuhallus silmäkulmaan ja vahvistamaton 

ehdoton ärsyke (CS-), jota ei seurannut ilmapuhallus (kuva 1). Kokeessa käytettyinä ehdollisina 

ärsykkeinä toimi kaksi eri ääntä; 1200 hertsin piippaus ja valkoista kohinaa. Äänten tarkoitukset 

vaihtelivat sekä kokeen aikana että kokeen eri versioissa. Molemmat äänet esitettiin 78 desibelin 

voimakkuudella. Trialien välillä oleva aika edellisen ehdottoman ärsykkeen lopusta seuraavan 

ehdollisen ärsykkeen alkuun oli sattumanvaraisesti joko 6, 10 tai 14 sekuntia. Koe ajettiin 

tietokoneelta E-studio-ohjelman avulla.  

 

Kuva 1. Vahvistamaton ehdoton ärsyke (CS-) ja vahvistettu ehdollinen ärsyke (CS+), jota seuraa 

ilmapuhallus tutkittavan silmäkulmaan kuudensadan millisekunnin kuluttua ärsykkeen päättymisestä. 

 
 
 

Koe koostui kahdeksasta blokista, joissa kussakin oli kaksikymmentä trialia; kymmenen 

CS+:aa ja kymmenen CS-:ta sattumanvaraisessa järjestyksessä. Tutkittavalle esitettiin siis kokeen 

aikana yhteensä 160 trialia, joista 80 oli CS+:a ja 80 CS-:a. Koe alkoi kolmella blokilla. Kolmannen 

blokin jälkeen pidettiin lyhyt tauko, jonka aikana sähköstimulaatio laitettiin päälle. Tämän jälkeen 

tuli vielä yksi normaali blokki, mutta viidennessä blokissa ehdollistettu sääntö vaihtui: CS+:aa ja 

CS-:ta tarkoittavat äänet vaihdettiin keskenään (kuva 2). 
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Kuva 2. Koeasetelma. A ja B kuvaavat kokeessa käytettyjä ääniä. 
 
 
 
 

Kokeesta laadittiin kaksi eri versiota eri äänten vaikutusten kontrolloimiseksi. Toisessa 

versiossa CS+ oli aluksi piippaus ja CS- oli valkoista kohinaa. Säännön vaihdoksen jälkeen CS+ oli 

kohinaa ja CS- piippaus. Vastakkaisessa versiossa äänet olivat päinvastaisissa rooleissa. 

Koehenkilöt jaettiin puoliksi eri versioihin. 
 

Koetilanteen valmistelu aloitettiin kertomalla tutkittavalle, että hän tulee kuulemaan 

kokeessa ääniä ja kokemaan silmäkulmaan kohdistuvia ilmapuhalluksia, ja että hänen reaktioitaan 

mitataan. Tämän jälkeen tutkittava valmisteltiin kokeeseen kiinnittämällä tarvittavat elektrodit pään 

pinnalle. Tutkittavan silmäniskujen amplitudia ja latenssia kuvaavaa EMG-käyrää mitattiin 

asettamalla kaksi Ambu Neuroline 700-elektrodia oikean silmän alle ja yksi referenssielektrodiksi 

oikean korvan taakse. EMG:n mittaus ja tallennus suoritettiin NeurOne-otantaohjelmalla, jolla 

pystyttiin tarkkailemaan signaalin tarkkuutta koko koeasetelman ajan. 
 

Varsinainen sähköstimulaatio saatiin aikaan NeuroConn DC-stimulaattorilla. Sähkö 

johdettiin stimulaattorista kahden 35 neliösenttimetrin kokoisen elektrodin kautta. Elektrodit (anodi 

ja katodi) olivat suolavedellä kostutettujen sienitaskujen sisällä sähkönjohtavuuden lisäämiseksi. 

Anodi asetettiin tutkittavan pään pinnalle vasemmanpuoleisen DLPFC:n alueelle kohtaan F3 

kansainvälisen EEG 10-20-järjestelmän mukaan (Nitsche ym., 2008). Katodi asetettiin silmän 

yläpuolelle oikealle puolelle otsaa kohtaan Fp2 (right subraorbital ara, SOA). Elektrodit sujautettiin 

tutkittavan päässä olevan verkkomyssyn alle, jotta ne pysyisivät paikallaan koko kokeen ajan. 

Elektrodien välinen impedanssi mitattiin ennen sähkövirran päälle laittamista ja tutkijat lisäsivät 

suolavettä elektrodien alle, kunnes impedanssi saatiin alle seitsemän hekto-ohmin. 
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Tutkittava oli kokeen ajan äänieristetyssä, himmeästi valaistussa huoneessa. Tutkittavan 

edessä oli näyttö, jossa luki kokeen alussa tietoja kokeen kulusta, mutta muuten näyttö oli tyhjänä. 

Tutkijat pystyivät tarkkailemaan tutkittavaa videonäytöltä koko kokeen ajan. Kokeen aluksi 

tutkittava totutettiin ilmapuhalluksiin antamalla neljä yksittäistä ilmapuhallusta tutkittavan oikeaan 

silmäkulmaan. 
 

Ennen sähköstimulaation asettamista tutkittavalle kerrottiin stimulaation aiheuttamista 

mahdollisesta kutinasta ja pistelystä. Sekä oikeassa että sham-stimulaatiossa sähkövirta nostettiin 

kolmessakymmenessä sekunnissa tasaisesti huippuunsa, kahteen milliampeeriin. Sham-

stimulaatiossa sähkövirran määrä laskettiin tasaisesti kolmessakymmenessä sekunnissa heti huipun 

saavuttamisen jälkeen takaisin lähtötasolle nollaan, kun taas oikeassa stimulaatiossa tutkittavan 

päänahalle johdettiin samaa kahden milliampeerin sähkövirtaa kymmenen minuutin ajan. Kokeen 

jälkeen tutkittavalle kerrottiin, kumpaan ryhmään hän kuului ja tutkijat kertoivat tarkemmin kokeen 

tarkoituksista. 

 
 
 

 

Datan analysointi 
 

 

Tutkimuksesta saadun datan analysoimiseksi jokaisen koehenkilön raaka EMG -signaali käsiteltiin 

Brainvision Analyzer -ohjelmalla. Signaalista ylipäästösuodatettiin kaikki alle 60 hertsin taajuudet 

pois. Seuraavaksi signaali tasasuunnattiin ja suodatettiin 30 hertsin alipäästösuodattimella. Tämän 

jälkeen data vietiin laskentaohjelmisto Matlabiin, jota käytettiin datan saattamiseksi numeeriseen 

muotoon sekä muuttujien määrittelemiseen. Datan avulla määriteltiin ehdollisen vasteen 

olemassaolo ja sen amplitudi. Ehdolliseksi vasteeksi laskettiin tapahtuma, jossa EMG-käyrän 

maksimiamplitudi ylitti lähtötason yli viidellä keskihajonnalla viidensadan millisekunnin jälkeen 

trialin alusta laskien. Jokaisesta trialista siis määritettiin erikseen, tapahtuiko kyseisessä trialissa 

ehdollinen vaste. Ehdollisen vasteen amplitudi kuvasi vasteen suuruutta. 

 

Matlabilla käsitelty data tuotiin tilastollisten analyysien tekemistä varten SPSS Statistics-

ohjelmaan. Data tiivistettiin muotoon, jossa kunkin koehenkilön tuloksia edusti kahdeksan vahvistetun 

ehdollisen ärsykkeen ja kahdeksan vahvistamattoman ehdollisen ärsykkeen blokkia, jotka koostuivat 

kyseisen blokin sisältämien trialien ehdollisten vasteiden ja niiden amplitudien keskiarvoista. Kullekin 

vahvistamattoman ja vahvistetun ehdollisen ärsykkeen blokille laskettiin siis ehdollisen vasteen 

esiintymistodennäköisyys, joka saatiin laskemalla keskiarvo blokin sisältämän kymmenen trialin 

ehdollisten vasteiden lukumäärästä. Yhden koehenkilön tulokset jätettiin 
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tilastoanalyysistä pois poikkeavana tilastoyksikkönä, sillä kyseinen tutkittava räpytti silmiään lähes 

joka kohdassa muita vahvemmin. 

 

Oppimista mittaavat analyysit suoritettiin toistomittausten varianssianalyysillä (rmANOVA) 

ehdollisen vasteen esiintymistodennäköisyyttä tarkastellen. Koehenkilön ryhmää (stim tai sham) 

käytettiin luokittelevana muuttujana, ja blokkia sekä trialityyppiä (CS- tai CS+) ryhmän sisäisinä 

muuttujina. Erotteluoppimista tutkittaessa analyysissä tarkasteltiin blokkeja 3 ja 4, ja 

käänteisoppimista analysoitaessa blokkeja 4-8. Säännönvaihdos tapahtui blokkien 4 ja 5 välillä. 

Näissä analyyseissä olivat mukana kaikki koehenkilöt lukuunottamatta yhtä koehenkilöä (n= 38 

(stim=18, sham=20)). 
 

Myös vasteiden voimakkuuden muutosta analysoitiin toistomittausten varianssianalyysillä. 

Analyyseihin otettiin mukaan vain ne trialit, joissa ehdollinen vaste esiintyi (n= 14 (stim=8, 

sham=6)). Vasteiden voimakkuuden muutos laskettiin blokkien 3 ja 4 välille, ja analyysi suoritettiin 

EMG-käyrän huippuamplitudilla aikaväliltä 500-850 ms trialin alusta lukien, eli juuri ennen 

ilmapuhallusta. Laskimme myös, löytyykö ryhmien välillä eroa säännönvaihdoksen jälkeisessä 

reagointiherkkyydessä. Tämä analyysi laskettiin riippumattomien otosten t-testillä, verraten 

keskenään ryhmien ilmapuhallusta edeltävien EMG-käyrän huippuamplitudien keskiarvoja blokissa 

viisi. Teimme testin sekä vahvistetuille että vahvistamattomille ehdollisille ärsykkeille. 
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TULOKSET 
 
 
 

Tutkimuksessa selvitettiin, onko erottelu- ja käänteisoppimisessa eroa transkraniaalista 

tasavirtastimulaatiota saaneiden ja sham-stimulaatiota saaneiden ryhmien välillä. Lisäksi tutkittiin 

ryhmien välistä reagointiherkkyyttä silmäniskuehdollistamisen eri vaiheiden aikana. 
 

Mittasimme stimulaation vaikutusta erotteluoppimiseen toistomittausten 

varianssianalyysillä. Kyseinen ryhmä (stim ja sham) x trialtyyppi (CS- ja CS+) x blokki (3 ja 4) -

analyysi ei tuottanut tilastollisesti merkitseviä tuloksia, eli ryhmien ehdollisten vasteiden 

esiintymistodennäköisyyksissä ei ollut eroa blokkien 3 ja 4 välillä. Koska stimulaatio laitettiin 

päälle blokin 3 jälkeen, voimme päätellä kyseisestä analyysistä, ettei stimulaatiolla ollut vaikutusta 

ärsykkeiden erottelukykyyn. 

 

Stimulaation vaikutusta käänteisoppimiseen tutkittiin tekemällä toistomittausten 

varianssianalyysi blokeille 4-8, koska säännönvaihdos tapahtui viidennessä blokissa. Ryhmä x 

trialtyyppi x blokki (4-8) -analyysi ei tuottanut tilastollisesti merkitseviä tuloksia ryhmän osalta eli 

stimulaatio ei vaikuttanut tutkittavien kykyyn oppia uutta sääntöä. Trialityypillä ja blokilla oli 

omien päävaikutustensa [F(1,36) = 25.27; p < 0.001; F(2.42, 86.92) = 3.47; p < 0.05] lisäksi 

yhdysvaikutus [F(4,114) = 4.28; p < 0.01] eli vasteet CS+:iin ja CS-:iin olivat erilaiset eri blokeissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Stimulaation vaikutus ehdollisen vasteen todennäköisyyteen. Erotteluoppimista mitattiin 

analysoimalla vasteen todennäköisyyden muutosta blokkien kolme ja neljä välillä, ja 

käänteisoppimista blokkien 4-8 välillä. Stimulaatio laitettiin päälle ennen neljännen blokin alkua. 
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Vasteiden voimakkuuden muutosta koskenut analyysi ryhmä x trialtyyppi x blokki ei 

tuottanut merkitseviä yhdysvaikutuksia, eli oikeaa ja sham-stimulaatiota saaneiden ehdollisten 

vasteiden huippuamplitudit eivät eronneet toisistaan stimulaation käynnistämisen jälkeen. 

Säännönvaihdoksen jälkeistä reagointiherkkyyttä analysoitiin blokista 5 riippumattomien otosten t-

testillä, joka antoi viitteitä siitä, että stim-ryhmäläiset reagoivat sham-ryhmäläisiä enemmän 

vahvistamattomiin ehdollisiin ärsykkeisiin [t(17.49)= 2.31, p= .033] (stim mean = 13.51, sham 

mean = 9.02). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvio 2. Säännönvaihdoksen jälkeinen reagointiherkkyys. Oikeaa stimulaatiota saaneiden ehdolliset vasteet 

vahvistamattomiin ehdollisiin ärsykkeisiin (CS-) olivat hieman sham-ryhmän vasteita vahvempia blokissa 5. 
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POHDINTA 
 
 
 

Halusimme selvittää tässä tutkimuksessa, miten anodaalinen transkraniaalinen tasavirtastimulaatio 

vasemmalle dorsolateraaliselle prefrontaalikorteksille yhdistettynä katodaaliseen tDCS:n oikealle 

supraorbitaaliselle alueelle vaikuttaa jo opitun asian ilmentämiseen ja käänteisoppimiseen. Lisäksi 

tutkimme reagointiherkkyyden muutoksia kokeen aikana. 
 

Alkuolettamuksemme oli, että tDCS ei vaikuta erottelu- eikä käänteisoppimiseen ja tDCS 

nostaa vasteiden voimakkuutta kokeen aikana. Tulokset tukivat olettamusta siitä, että stimulaatiolla 

ei ole vaikutusta erottelu- eikä myöskään käänteisoppimiseen. Olettamuksemme stimulaation 

nostavasta vaikutuksesta vasteiden voimakkuuteen ei saanut tukea. Eri ryhmien välillä ei löytynyt 

eroa vasteiden voimakkuuden muutoksessa. Toisaalta oikeaa stimulaatiota saanut ryhmä reagoi 

hieman enemmän vahvistamattomiin ehdollisiin ärsykkeisiin (CS-) heti säännönvaihdoksen jälkeen. 

Tulos oli tilastollisesti melkein merkitsevä. 
 

Anodaalinen stimulaatio vasemmalle DLPFC:lle on parantanut aiemmissa tutkimuksissa 

muistitehtävissä suoriutumista (Fregni ym, 2005; Javadi & Walsh, 2011), mutta erotteluoppimiseen 

se ei ole vaikuttanut merkittävästi (Heimonen & Teivaanmäki, (2015); Kotilainen ym., 2015). 

Kokeessamme käytetty säännönvaihdoksen sisältävä erotteluoppiminen vaatii tutkittavalta 

työmuistia (Yu-Xuan ym., 2016), mutta lisäksi koeasetelman oppimiseksi tarvitaan reaktion 

tuottamista yhteen ärsykkeeseen ja inhibitiota toiseen (Chachich & Powell 1998). Oman 

tutkimuksemme koeasetelma oli hieman kognitiivisesti vaativampi kuin Kotilaisen ja 

kumppaneiden sekä Heimosen ja Teivaanmäen aikaisemmin tutkimat asetelmat, mutta tulokset 

oppimisen suhteen ovat linjassa näiden tutkimusten kanssa: tDCS ei vaikuta merkittävästi 

erotteluoppimiseen. Toisin kuin Kotilaisen ja kumppaneiden tutkimuksessa, emme havainneet 

tDCS:n vaikuttavan yleiseen reagointiherkkyyteen. Tulosta säännönvaihdoksen jälkeisestä 

reagointiherkkyyden hienoisesta kasvusta vahvistamattomiin ehdollisiin ärsykkeisiin voidaan 

kuitenkin pitää olevan jokseenkin linjassa Kotilaisen ja kumppaneiden tutkimuksen kanssa. 

Toisaalta heidän tutkimuksessaan ei esiintynyt säännön kääntämistä, ja kasvanut reagointiherkkyys 

CS-:iin mitattiin koko kokeen kattavassa analyysissä. Tämä tutkimus tuotti siis uutta tietoa tDCS:n 

vaikutuksista erottelu- ja käänteisoppimiseen sekä reagointiherkkyyteen, sillä tDCS:n vaikutuksia 

juuri kyseiseen koeasetelmaan ei ole aikaisemmin tutkittu. Vaikka tutkimus oli osin linjassa 

aikaisempien tutkimustulosten kanssa, se toisaalta lisäsi ristiriitoja jo alun perin ristiriitaisessa 

tutkimuskentässä. 
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Tämä tutkimus toteutettiin sokkokokeena, jossa tutkittavat saivat tietää oman 

stimulaatioryhmänsä vasta kokeen jälkeen. Aikaisemman tutkimuksen perusteella stim- ja sham-

koeryhmien kokemuksissa stimulaation aikana on kuitenkin eroja, sillä esimerkiksi Kesslerin ja 

kumppaneiden tutkimuksessa (2012) aktiivista stimulaatiota saaneet raportoivat enemmän 

sensorisia sivuvaikutuksia. Stimulaation aiheuttamat epämiellyttävät tuntemukset voivat 

mahdollisesti vaikuttaa mitattuun reagointiherkkyyteen ja oppimiseen: Segen, Bradleyn ja Langin 

(2015) tutkimuksessa epämiellyttävät visuaaliset ärsykkeet saivat tutkittavat räpyttelemään silmiään 

herkemmin kuin neutraalit ärsykkeet. Toisaalta tämä efekti katosi, kun epämiellyttävien 

ärsykkeiden tulosta vihjattiin etukäteen. Omassa tutkimuksessamme kerroimme tutkittaville 

etukäteen stimulaation aiheuttamista mahdollisista sivuoireista, kuten kutinasta ja pistelystä. Oikean 

stimulaation aiheuttama pistely ja kutina on kuitenkin saattanut vaikuttaa stim-ryhmäläisten 

suoritukseen säännönvaihdoksen jälkeisessä erotteluoppimisessa ilman, että stimulaatiolla olisi ollut 

vaikutusta aivotoimintaan. 
 

Stimulaatioiden sensoristen sivuvaikutusten lisäksi toinen merkittävä heikkous 

tutkimuksessamme on katodi ja sen mahdolliset ei-toivotut vaikutukset. Halusimme stimuloida 

anodaalisesti vasenta DLPFC:ta, sillä alue on mukana vastaamassa monista koeasetelmallemme 

tärkeistä kognitiivisista prosesseista, kuten työmuistista, kognitiivisesta joustavuudesta ja 

eksekutiivisista toiminnoista sekä reaktioiden inhibitiosta (Bradshaw, 2001). Toisaalta nämä 

toiminnot eivät ole vain DLPFC:n vastuulla, vaan niihin osallistuvat myös muut aivoalueet kuten 

esimerkiksi hippokampus (Woodruff-Pak & Steinmetz, 2000) ja muut prefrontaalikorteksin osat 

(Bradshaw, 2001). Ei voida siis varmuudella sanoa, että vasemman DLPFC:n stimulaatio olisi juuri 

paras tapa vaikuttaa säännönvaihdoksen sisältävään erotteluoppimiseen. On myös otettava 

huomioon, että transkraniaalisessa tasavirtastimulaatiossa on aina mukana kiihdyttävän anodaalisen 

stimulaation lisäksi hiljentävät katodaalinen stimulaatio (Nitsche ym., 2008). Tässä tutkimuksessa 

katodi asetettiin EEG 10-20-järjestelmän mukaiseen kohtaan Fp2, eli oikeanpuoleisen 

prefrontaalikorteksin alueelle. Emme voi sulkea pois vaihtoehtoa, että anodaalisen stimulaation 

hiljentävä vaikutus tälle alueelle olisi vaikuttanut kokeemme tuloksiin, sillä esimerkiksi 

eksekutiivisten toimintojen voidaan katsoa sijoittuvan koko prefrontaalikorteksin alueelle 

(Bradshaw, 2001). Jatkotutkimuksissa katodin vaikutusta voitaisiin mahdollisesti vaimentamaan 

jakamalla katodi useampaan osaan (Datta ym., 2009). Kaiken kaikkiaan sähköstimulaatiolla ei 

kuitenkaan päästä kovin hyvään paikkatarkkuuteen, vaan stimulaatio leviää kudoksissa laajalle, ja 

sähkövirta kulkee aivoissa myös stimuloitujen alueiden välisillä alueilla (Wagner ym., 2014). 
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Käytimme kokeessamme silmäiskuehdollistumista oppimisen mallijärjestelmänä. Kyseinen 

koeasetelma on kuitenkin hyvin yksinkertaistettu malli oppimisesta (Woodruff-Pak &Steinmetz, 

(2000), joten emme voi yleistää tutkimuksen tuloksia suoraan arkielämässä tapahtuviin 

oppimistilanteisiin. Tutkimme siis kokeellamme ennemminkin tDCS:n vaikutuksia oppimiseen 

liittyviin perusmekanismeihin, kuten kahden ärsykkeen erottelukykyyn ja uuden, yksinkertaisen 

säännön oppimiseen. Lisäksi pidimme tässä kokeessa oppimisena sitä, kun EMG-käyrä ylittää 

lähtötason yli viidellä keskihajonnan yksiköllä. Oikeassa elämässä tällaiset rajat ovat keinotekoisia, 

vaikka kyseistä määrittelyä onkin käytetty myös muualla silmäniskuehdollistamistutkimuksessa 

(esim. Kotilainen ym., 2015). 

 

Tämän tutkimuksen aineistonkeruussa oli mukana useita opinnäytetöitään tekeviä 

opiskelijoita. Vaikka tutkijoille annettiin yhteiset ohjeet aineiston keräämiseen, on mittauskertojen 

välillä silti muutamia muuttujia, joita oli mahdoton pitää samana kerrasta toiseen. Tutkijan 

persoonalliset ominaisuudet, tuttuus tutkittavan kanssa tai tutkijan odotukset voivat vaikuttaa 

käyttäytymista mittaavan kokeen tulokseen (Baumeister & Vohs, 2007). Myös tutkijan sukupuoli 

voi vaikuttaa siihen, miten tutkittava käyttäytyy (Baumeister & Vohs, 2007): tutkijan sukupuoli on 

todettu esimerkiksi vaikuttavan tutkittavan suoritukseen kivun raportoinnissa (Gijsbers & 

Nicholson, 2005). Myös tutkittavista löytyi molempien sukupuolien edustajia. Voidaan siis pitää 

mahdollisena, että eri tutkimustilanteissa esiintyneet muuttujat ovat vaikuttaneet koehenkilöiden 

suorituksiin ja näin ollen lisänneet häiriötä tutkimuksemme mittauksiin. 
 

Tutkimuksen tuloksia ei voi yleistää koko normaaliväestöön, sillä tutkittavana oli nuoria 

henkilöitä, joista suurin osa oli korkeakouluopiskelijoita. Tutkittavien nuori ikä on saattanut 

vaikuttaa tutkimuksessamme siihen, miten tutkittavat ovat kokeneet kokeen, sillä esimerkiksi 

Kesslerin ja kumppaneiden tutkimuksessa (2012) löydettiin nuoremmilla henkilöillä enemmän 

stimulaation sivuvaikutuksia verratessa vanhempiin tutkittaviin. Lisäksi yleistä reagointiherkkyyttä 

mittaavassa analyysissa otoskoko oli melko pieni. 

 

Tutkimuksissa on siis saatu viitteitä siitä, ettei tDCS vaikuta kaikkiin ihmisiin samalla 

tavalla, vaan tulokset saattaisivat vaihdella esimerkiksi koehenkilön koulutuksen ja iän mukaan. 

Täten otospopulaation homogeenisyydellä on etunsa, kun ollaan kiinnostuneita aivon rakenteiden ja 

toimintojen välisten suhteiden tutkimisesta näin uudella ja laajalla tutkimusalueella. Berryhill ja 

Jones (2012) tutkivat tDCS:n vaikutusta iäkkäiden (otoksen ikävaihtelu 56-80 vuotta) alhaisesti ja 

korkeasti koulutettujen suoriutumiseen visuaalisessa ja verbaalisessa 2-back tehtävässä. 

Koehenkilöt saivat joko anodaalista tai sham -stimulaatiota vasemmalle (F3) tai oikealle 

prefrontaalikorteksille (F4). tDCS kohensi tehtävässä suoriutumista, stimulaatiokohdasta tai 
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tehtävästä riippumatta, mutta ainoastaan korkeasti koulutetuilla. Alhaisen koulutuksen ryhmän 

suoriutuminen tehtävissä puolestaan aleni tDCS:n vaikutuksen johdosta. Populaatioerojen 

tunnistaminen ja niiden huomioon ottaminen mahdollistaa tDCS:n käytön suuntaamisen siitä eniten 

hyötyville ryhmille (Berryhill ym. 2014). 
 

tDCS on viime vuosina tullut tunnetuksi menetelmänä, joka on nopea, helppokäyttöinen ja 

edullinen. Tutkimustulokset antavat runsaasti viitteitä sen vaikuttavuudesta lukuisilla eri 

sovellusaloilla. Tutkijat ovat löytäneet yhteisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat efektin esiin nousuun 

kognitiivisissa kokeissa (Berryhill ym., 2014). Näitä tekijöitä ovat muun muassa populaation 

homogeenisyys, tarpeeksi suuri otoskoko, vaativa tehtävä ja osallistujien motivaatio. Efekti saattaa 

kuitenkin puuttua tai jäädä nousematta esille, vaikka edellä mainitut tekijät olisi kontrolloitu. 

Horvath, Forte ja Carter (2014) tekivät systemaattisen katsauksen terveiden aikuisten parissa 

tehdyistä tDCS kokeista selvittääkseen, mitä neurofysiologisia efektejä tutkimuksista nousee. 

Kolmestakymmenestä mitatusta efektistä ainoastaan MEP-amplitudi muuttui tDCS:n vaikutuksesta, 

ja tämäkin ilmiö on vähentynyt vuoden 2000 jälkeen. Tutkijat eivät myöskään löytäneet todisteita 

siitä, että kertaluontoisella tDCS:llä olisi vaikutusta kognitiivisiin toimintoihin, kuten työmuistiin 

tai kielelliseen tuottamiseen (Horvath, Forte ja Carter, review, 2015). Näiden kahden katsauksen 

pohjalta Horvath ja kumppanit kyseenalaistavat tDCS -laitteen tehokkuuden, mutta samalla 

korostavat tutkijoiden vastuuta yhtenäistää tutkimusprotokollaa entisestään sekä raportoida kaikki 

tutkittu data, myös tulokseton (Horvath ym., 2015). Toisaalta Ziemann ja Siebner (2015) kritisoivat 

Horvathin ja kumppaneiden meta-analyysia muun muassa sen epäjohdonmukaisen datan valinnan 

ja ongelmallisesti käytettyjen tilastollisten metodien perusteella kehottaen lukijoita varovaisuuteen 

meta-analyysin tulkinnassa. 

 

Mancuso ja kumppanit (2016) puolestaan pyrkivät tuottamaan sensitiivisemmän meta-

analyysin, sillä monet meta-analyyseistä, joissa tDCS:llä ei havaittu vaikutuksia työmuistiin, ovat 

heidän mukaansa saattaneet aliarvoida kyseiset vaikutukset. Ainut tilastollisesti merkittävä vaikutus 

vasemmalla DLPFC:lle suunnatulla anodaalisella tDCS:llä oli, kun se ajoitettiin työmuistia vaativaa 

tehtävää edeltävään harjoitteluun. Tämäkin efekti kuitenkin pieneni merkityksettömäksi, kun 

analyysissa otettiin huomioon julkaisuharha eli nollatutkimusten julkaisemattomuus. Tutkijat 

väittävätkin, että tDCS:n aiheuttamien efektien esille nousu ja voimakkuus saattaa olla “puhtaasti 

empiirinen kysymys”; tutkimuskentän hajanaisuus aiheuttaa laajasti vaihtelevia tuloksia. Erityisesti 

pienet otoskoot, työmuistia mittaavien tehtävien moninaiset muuttujat ja houkutus valita 

analysoitavat muuttujat mittausten jälkeen tulosten esiinsaamiseksi saattavat aiheuttaa runsaastikin 

vaihtelua tuloksissa. Lisäksi tDCS:n liittyvä tutkimus on niin halpaa, että tilastollisesti 
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merkityksettömät tutkimustulokset jätetään helposti raportoimatta siirryttäessä seuraavaan 

merkittävämpään tutkimukseen (Mancuso ym., 2016). Tällainen julkaisuharha ei ole kuitenkaan 

yksinomaan tDCS-tutkimuksen ongelma, vaan sitä esiintyy myös muilla tieteenaloilla (Sutton, 

2009). 
 

Oman tutkimuksemme perusteella tDCS ei vaikuta erottelu- ja käänteisoppimiseen eikä 

yleiseen reagointiherkkyyteen, mutta tulos on osin ristiriidassa aikaisempien tutkimustulosten 

kanssa. tDCS:a koskeva tutkimuskenttä on varsin hajanainen (Berryhill ym., 2014), joten käytäntöjä 

tulisi yhtenäistää entisestään, ja myös lukijalta vaaditaan kriittisyyttä tutkimustulosten tarkasteluun. 

Tutkimusten efektikoot ovat usein niin pieniä, että tulosten soveltaminen akateemisen maailman 

ulkopuolelle on vielä kyseenalaista, sillä laboratoriossa saatu pieni muutos spesifissä koetehtävässä 

ei välttämättä nouse esille käytännön sovelluksessa. Tämä tulisi muistaa myös internetistä 

ostettavien ja itse koottavien tDCS -laitteiden parissa työskenneltäessä. Loppusanoinamme 

haluammekin korostaa tiedeyhteistön vastuuta tutkimustiedon puolueettomassa eteenpäin 

välittämisessä; myös jokaisella “tuloksettomalla” tutkimuksella on merkityksensä 

kuluttajavalintojen kautta välittyvään niin yksilöä kuin yhteiskuntaa koskevaan hyvinvointiin. 
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