Katsaus
Jukka M. Leppänen

Depressioon liittyvät emotionaaliset
muutokset ja niiden hermostollinen
perusta
Emootiot sekä niiden hermostollinen perusta ja adaptiivinen merkitys ihmisen käyttäyty
misessä ovat psykologian ja neurotieteiden keskeisiä tutkimuskohteita. Emootiotutkimuk
sen piirissä kehittyneet teoriat ja menetelmät ovat tarjonneet entistä paremmat mahdolli
suudet myös emotionaalisten häiriöiden tutkimiseen ja ymmärtämiseen. Viimeaikaisissa
tutkimuksissa on aivotoiminnan rekisteröintimenetelmiä hyödyntämällä osoitettu, että
depressioon ja depressioalttiuteen liittyy toiminnallisia poikkeamia emootioiden havait
semiseen ja emootioreaktioiden tuottamiseen osallistuvilla aivoalueilla (amygdala, tyvi
tumakkeet, striatum) sekä emootioiden säätelyyn osallistuvissa järjestelmissä (kortikolim
biset ratayhteydet). Lisääntyvä tieto näistä poikkeamista ja niiden toiminnallisesta merki
tyksestä sekä aivojen emootiojärjestelmien toiminnan muovautuvuudesta voi avata uusia
mahdollisuuksia depression diagnostiikkaan ja hoitoon.

M

odernit
emootioteoriat
painottavat
emootioiden adaptiivista merkitystä ih‑
misen käyttäytymisessä ja sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa (Keltner ja Gross 1999).
Emootiot auttavat ihmistä tunnistamaan hyvin‑
voinnin kannalta olennaiset ärsykkeet ja tilan‑
teet sekä reagoimaan niihin sopeutumista edistä‑
vällä tavalla. Yksilölle merkitykselliset tilanteet
voidaan jakaa karkeasti mahdollisuuksia herät‑
täviin (esim. toisen ihmisen ystävällinen ele) ja
turvallisuutta uhkaaviin (esim. ruohikossa ma‑
televa käärme). Emootioreaktioihin liittyy lyhyt‑
kestoisia muutoksia aivojen ja tiedonkäsittely‑
järjestelmien (esim. tarkkaavuuden), motoristen
järjestelmien (esim. lihasjänteys), umpierityksen
ja autonomisen hermoston toiminnassa, ilmeissä
sekä subjektiivisessa tunnekokemuksessa (esim.
pelästyminen). Näiden eri järjestelmissä koordi‑
noituneesti tapahtuvien muutosten tarkoitukse‑
na on valmistaa reagoimaan emootion virittä‑
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neeseen tilanteeseen ja tiedottaa muille emoo‑
tiosta. Emootioilla viitataan siis suhteellisen
lyhytkestoisiin reaktioihin, joilla on selkeä koh‑
de. Emootiot eroavat mielialoista (mood), jotka
ovat usein paitsi pidempikestoisia (tunteja tai pi‑
dempiä aikoja) myös intensiteetiltään heikompia
ja joilta puuttuu selkeästi määritettävä kohde.
Emootioiden tutkimus on edennyt nopealla
vauhdilla paitsi uusien teorioiden myös uusien,
entistä täsmällisempien tutkimusmenetelmien
ansiosta. Emootiotutkijat ovat kehittäneet stan‑
dardoituja ilmekuvasarjoja (Ekman ja Friesen
1976), kuvaärsykkeitä (The International Affec‑
tive Picture System, IAPS) ja videoita (Gross ja
Levenson 1995), joiden avulla emotionaalisesti
merkityksellisten ärsykkeiden havaitsemista ja
emootioreaktioita voidaan tutkia kontrolloidus‑
ti laboratorio‑olosuhteissa. Emootioreaktioiden
eri komponenttien kuten autonomisen hermos‑
ton aktivoitumisen (Levenson 2003), emootio
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ilmaisujen (Dimberg 1990) ja subjektiivisten tun‑
nekokemusten (Bradley ja Lang 1994) mittaami‑
seen on kehitetty luotettavia tutkimusasetelmia
ja mittavälineitä. Erilaisten aivotoiminnan rekis‑
teröintimenetelmien, kuten EEG:n ja aivojen ta‑
pahtumasidonnaisten vasteiden (ERP) mittauk‑
sen (Davidson 1993, Schupp ym. 2004) ja aivo‑
jen kuvantamismenetelmien (PET, toiminnallinen
magneettikuvaus, ks. Phan ym. 2002) kehittymi‑
sen myötä myös emootioiden neurobiologinen
perusta on noussut ko‑
keellisen emootiotut‑
Positiivisten emoo
kimuksen tärkeäksi
tioiden kannalta kes
kohdealueeksi.
keisten rakenteiden
Emootiotutkimuksen
tilavuus on pienempi
teorioita ja tutkimus
masennuksesta kärsi
menetelmiä on alettu
villä kuin terveillä.
soveltaa yhä enemmän
myös emotionaalisten ja
psykiatristen häiriöiden tutkimiseen (Rottenberg
ja Gross 2005). Esimerkiksi depressioon liittyvät
emotionaaliset poikkeamat ja niiden hermostol‑
linen perusta ovat olleet aktiivisen tutkimuksen
kohteena. Tuoreimmissa depressiopotilailla teh‑
dyissä tutkimuksissa osoitettiin, että emootioreak‑
tiot standardoituihin positiivisiin ja negatiivisiin
emotionaalisiin ärsykkeisiin ovat normaalia vai‑
meampia depressiopotilailla, mikä viittaa emoo‑
tiojärjestelmien toiminnan yleiseen lamaantumi‑
seen masennustilassa (Rottenberg 2005). Myös
tarkkaavuuden suuntautumisessa emotionaalisiin
ärsykkeisiin tai niistä poispäin on löydetty syste‑
maattisia poikkeamia. Depressiopotilaat kohdis‑
tavat tarkkaavuus‑ ja tiedonkäsittelyprosesseja
normaalia enemmän ja normaalia pidemmäksi
aikaa menetystä signaloiviin ärsykkeisiin (esim.
surua ilmaisevat kasvot) ja normaalia vähemmän
positiivisia tunteita viestittäviin kasvokuviin (Lep‑
pänen 2006). Näiden emotionaalisten muutosten
hermostollisia korrelaatteja on selvitetty etsimällä
rakenteellisia ja toiminnallisia poikkeamia niiltä
aivoalueilta, joiden tiedetään osallistuvan keskei‑
sesti emootioiden prosessointiin.
Tässä katsauksessa esitellään uusimpia tällä
tutkimusalueella saatuja tuloksia. Kohteena ovat
erityisesti emotionaalisen tiedon (esim. ilmeiden)
käsittelyyn liittyvät aivomekanismit ja niiden
toiminnassa ilmenevät poikkeamat.
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Emootioiden hermostollinen perusta
Emootioiden syntymisessä on erotettavissa eri
vaiheita, jotka liittyvät emotionaalisesti merki‑
tyksellisten signaalien havaitsemiseen, emootio
reaktion syntyyn ja virinneiden emotionaalisten
reaktioiden säätelyyn (Phillips ym. 2003). Näi‑
den osaprosessien kannalta keskeisistä hermos‑
tollisista mekanismeista on saatu tietoa neurolo‑
gisten potilastutkimusten ja terveillä koehenki‑
löillä tehtyjen kuvantamistutkimusten perusteel‑
la (kuva). Esimerkiksi toisen ihmisen ilmeiden
havaitsemisen kannalta keskeisiä aivoalueita
ovat takaraivo‑ ja ohimolohkon näköalueet ja
kasvojen prosessointiin erikoistuneet alueet (gy‑
rus fusiformis, yläohimouurre). Havaintoinfor‑
maatiota siirtyy näiltä alueilta eteenpäin alueille,
jotka osallistuvat havaitun ärsykkeen emotionaa‑
lisen sisällön analysoimiseen ja emootioreaktion
tuottamiseen. Eri emootioiden prosessoinnin
taustalla ovat toisistaan ainakin osittain erilliset
hermostolliset mekanismit. Tyvitumakkeet (eri‑
tyisesti striatum, putamen ja nucleus caudatus)
ja nucleus accumbens ovat keskeisiä alueita po‑
sitiivisten ärsykkeiden havaitsemisessa ja positii‑
visten tunnereaktioiden tuottamisessa. Amygda‑
la on puolestaan yhteydessä uhkaa viestittävien
ärsykkeiden tunnistamiseen ja pelkoreaktion
tuottamiseen. Etuotsalohkon alueet sekä näiden
alueiden ja edellä mainittujen limbisten alueiden
väliset yhteydet ovat erityisen tärkeitä emootioi‑
den säätelyn kannalta.

Depressioon liittyvät poikkeavuudet
emotionaalisissa hermojärjestelmissä
Volumetriset ja perusmetaboliassa ilmenevät
poikkeavuudet. Volumetrisissa magneettikuvauk
sissa on löydetty selkeitä tilavuuseroja emoo
tioiden kannalta keskeisissä aivorakenteissa dep‑
ressiopotilaiden ja terveiden verrokkien välillä.
Positiivisten emootioiden kannalta keskeisten
rakenteiden (tyvitumakkeet, nucleus accumbens)
tilavuus on pienempi akuutista masennuksesta
kärsivillä kuin terveillä. Myös amygdalan tila‑
vuudessa on todettu poikkeamia. Tyypillinen
löydös viittaa normaalia suurempaan amygda‑
laan aikuisilla depressiopotilailla, joskin tähän
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Emootioiden säätely
Etuotsalohko, cingulumpoimun etuosa

Ärsykkeen havaitseminen
Gyrus fusiformis, yläohimouurre, amygdala

Emootioreaktio
Amygdala, aivosaari, striatum,
orbitofrontaalinen aivokuori

Cingulum-poimun
etuosa
”Fusiform face area”
Amygdala
Kuva. Phillipsin ym. (2003) mallin pohjalta yksinkertaistettu kaavio emootioiden osaprosesseista ja niiden
taustalla olevista hermostollisista mekanismeista. Kuvan alaosassa aivojen mediaalipinnalta on osoitettu joi
denkin emootioiden havaitsemiseen ja säätelyyn osallistuvien aivoalueiden sijainti.

astiset tulokset ovat olleet osin ristiriitaisia
(Beyer ja Krishnan 2002). PET‑tutkimuksissa
on löydetty poikkeamia verenkierron ja glukoo‑
siaineenvaihdunnan perustasoissa striatumin ja
amygdalan alueella sekä emootioiden säätelyyn
osallistuvilla etuotsalohkon alueilla (Drevets
1998). Nämä muutokset saattavat olla keskeisiä
depressioon liittyvien emotionaalisten muutos‑
ten kannalta. Toisaalta muutosten toiminnalli‑
sista korrelaateista on toistaiseksi hyvin vähän
tietoa. Ei myöskään tiedetä, edeltävätkö aivoissa
näkyvät muutokset masennustilaa vai heijastele‑
vatko ne sen seurauksia.
Emotionaalisten hermojärjestelmien aktivoitumisessa ilmenevät poikkeavuudet. Toimin‑
nallisissa kuvantamistutkimuksissa on selvitet‑
ty, aktivoituvatko emootioiden prosessoinnin
kannalta keskeiset aivoalueet depressiopotilailla

ja terveillä eri tavoin erilaisten emotionaalisten
ärsykkeiden prosessoinnin aikana. Emotionaali
sina ärsykkeinä on käytetty esimerkiksi erilaisia
emootiokuvia, filmejä ja muistelua, joskin suu‑
rimmassa osassa tutkimuksista ärsykkeenä ovat
olleet eri tunnetiloja ilmaisevat ilmekuvat. Ilmeet
tarjoavat ideaalisen ärsykekategorian emootio‑
tutkimukselle sikäli, että niillä on universaalia
emotionaalista signaaliarvoa. Ne ovat myös
ekologisesti valideja ärsykkeitä, ja niitä käyttä‑
mällä pystytään manipuloimaan koehenkilölle
esitettävän ärsykkeen emotionaalista signaali
arvoa samalla kun muut ärsyketekijät (esim. är‑
sykkeen visuaaliset ominaisuudet ja kompleksi‑
suus) pidetään vakioina. On kuitenkin pidettävä
mielessä, että tutkittaessa aivovasteita ilmeisiin
ollaan todennäköisesti enemmän tekemisissä
emotionaalisten ärsykkeiden havaitsemisen kuin
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emootioreaktioiden synnyn ja emootioiden sää‑ koa tai surua ilmaisevien kasvokuvien havait‑
telyyn osallistuvien hermostollisten mekanismien semisen yhteydessä (Sheline ym. 2001, Thomas
kanssa.
ym. 2001, Fu ym. 2004, Surguladze ym. 2005).
Depression tunnusomainen piirre on tavallista On myös osoitettu, että amygdala aktivoituu
vaimeampi reagointi positiivisiin ärsykkeisiin ja negatiivisia tunnetiloja viestittävien ärsykkeiden
kyvyttömyys kokea mielihyvää (anhedonia). Sur‑ vaikutuksessa sekä depressiivisillä että terveillä
guladze ym. (2005) tutkivat tämän ilmiön her‑ henkilöillä, mutta depressiivisillä amygdala‑akti‑
mostollisia korrelaatteja toiminnallisella mag‑ vaation palautuminen perustasolle on normaalia
neettikuvauksella. Aivotoimintaa rekisteröitiin hitaampaa (Siegle ym. 2002). Eräs selitys sub‑
samalla, kun koehenkilö katsoi ja luokitteli iloa kortikaalisten emotionaalisten alueiden voimak‑
ja surua ilmaisevia kasvokuvia niiden sukupuo‑ kaammalle aktivoitumiselle masennustilassa on
len perusteella. Kasvojen havaitsemiseen osallis‑ se, että näiden alueiden kortikaalinen säätely
tuvien aivoalueiden (gyrus fusiformis) ja positii‑ ei toimi normaalisti. Anand ym. (2005) saivat
visten emootioreaktioiden synnyssä keskeisten tukea tälle hypoteesille magneettikuvauskokees‑
aivoalueiden (tyvitumakkeet, striatum) havait‑ saan, jossa he selvittivät aivokuoren etuosien
tiin aktivoituvan depressiopotilailla normaalia (cingulum-poimu) ja limbisten alueiden (esim.
heikommin iloa ilmaisevien kasvokuvien näke‑ amygdala, striatum) välisten yhteyksien toimi‑
misen yhteydessä. Keedwell ym. (2005) saivat vuutta laskemalla näiden alueiden aktivoitumi‑
samansuuntaisia tuloksia kokeessa, jossa mag‑ sen välisiä korrelaatioita. Depressiopotilailla ak‑
neettikuvia otettiin samanaikaisesti, kun koe‑ tivaation korrelaatio oli merkitsevästi heikompi
henkilö paitsi katseli iloa ilmaisevia kasvokuvia kuin verrokeilla.
myös palautti mieleen iloa herättäneitä elämän‑
Osa edellä kuvatuista emotionaalisten hermo‑
tapahtumia. He osoittivat myös, että depression järjestelmien poikkeavuuksista häviää lääkehoi‑
vaikeusaste ja itse ilmoitettu anhedonian aste don seurauksena. Voimistuneet amygdala‑vas‑
korreloivat negatiivisesti striatumin
alueelta mitatun aivovasteen voi‑
makkuuden kanssa. Vaimentuneet
y d i n a s i at
vasteet positiivisia tunteita ilmai‑
seviin ärsykkeisiin depressiivisillä
➤ Emootiot ovat käyttäytymistä suuntaavia lyhyt
henkilöillä näkyvät myös aivojen
kestoisia reaktioita, jotka auttavat ihmistä tunnista
tapahtumasidonnaisissa jännite‑
maan hyvinvoinnin kannalta olennaiset tilanteet ja
vasteissa (event‑related potential,
reagoimaan niihin sopeutumista edistävällä tavalla.
ERP). Deldin ym. (2000) osoittivat,
että pään pinnan takaosista rekiste‑
➤ Depressioon liittyy poikkeamia emotionaalisten är
röitävä ERP‑aalto N170, joka hei‑
sykkeiden havaitsemisessa, emootioreaktioissa ja
jastelee kasvojen prosessointiin eri‑
emootioiden säätelyssä.
koistuneiden ohimolohkon alueiden
➤ Depressioon liittyy rakenteellisia ja toiminnallisia
aktivoitumista, on heikompi vaste
poikkeavuuksia emootioreaktioiden kannalta keskei
iloa ilmaiseviin kasvoihin akuutissa
sissä aivorakenteissa sekä emootioita säätelevissä
masennustilassa olevilla kuin ter‑
etuotsalohkon ja limbisten alueiden ratayhteyksissä.
veillä verrokeilla.
Depressiopotilailla on todettu
➤ Lisääntyvä tieto depressiivistä käyttäytymistä aiheut
tavista emotionaalisista poikkeamista ja aivojen
normaalista poikkeavia aivovastei‑
emootiojärjestelmien muovautuvuudesta voi avata
ta myös negatiivisia emootioita il‑
uusia mahdollisuuksia depression diagnostiikkaan ja
maiseviin kasvokuviin. Poikkeavia
hoitoon.
vasteita on löydetty ohimolohkon
alaosan kasvoalueilta (gyrus fusi‑
formis) ja amygdalan alueelta pel‑
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teet negatiivisia emootioita ilmaiseviin kasvoi‑
hin normaalistuvat selektiivisten serotoniinin
takaisinoton estäjien vaikutuksesta (Sheline ym.
2001, Fu ym. 2004). Myös negatiivisia tunteita
ilmaisevin kasvokuvien havaitsemistarkkuudes‑
sa ilmenevät poikkeavuudet normaalistuvat tällä
lääkityksellä (Bhagwagar ym. 2004).
Aivojen emootiojärjestelmien aktivoitumises‑
sa on tutkittu paitsi depressiopotilaiden ja ter‑
veiden välisiä eroja myös depressiopotilaiden
keskinäisiä eroja. Canli ym. (2005) esimerkiksi
osoittivat, että amygdala‑vasteet pelkoa tai iloa
ilmaiseviin kasvokuviin ovat yhteydessä depres‑
sion hoitovasteeseen siten, että amygdala‑vasteen
voimakkuus masennusepisodin aikana korreloi
negatiivisesti depressio‑oireiden vaikeusasteeseen
kahdeksan kuukautta myöhemmin. Tämä tulos
sopii hyvin yhteen niiden behavioraalisissa ja
psykofysiologisissa tutkimuksissa saatujen tulos‑
ten kanssa, joiden mukaan tavallista vaimeampi
reaktiivisuus positiivisiin ärsykkeisiin akuutissa
masennustilassa on yhteydessä vähäiseen toipu‑
miseen masennusepisodista kuuden kuukauden
seurannassa (Rottenberg 2005).

Emotionaalisten hermojärjestelmien
poikkeavuudet ja depressioalttius
Masennuksen tunnistamisen ja hoidon kannalta
on olennaista tietää, missä määrin emootioiden
prosessoinnissa ilmenevät poikkeamat edusta‑
vat sellaisia tekijöitä, jotka edeltävät masennus
episodin puhkeamista ja liittyvät suurentunee‑
seen depressioriskiin. Näiden kysymysten selvit‑
tämiseksi emotionaalisen tiedon käsittelyä ja sen
hermostollisia korrelaatteja on tutkittu terveillä
henkilöillä, joilla on tavallista suurempi riski
sairastua depressioon.
Depressioriski on tutkimuksissa todettu esi‑
merkiksi aiemmin sairastetun depressioepisodin
tai suvun depressioalttiuden perusteella. Muu‑
toksia emootioiden prosessoinnissa on löydet‑
ty masennuksesta toipuneilla (Bhagwagar ym.
2004, Leppänen ym. 2004) ja masennuksesta
kärsivien lapsilla (Grillon ym. 2005). Erityisen
lupaavia löydöksiä on viime vuosina saatu tutki‑
muksissa, joissa on selvitetty geneettisesti välitty‑

vän depressioalttiuden ja emotionaalisten hermo‑
järjestelmien toiminnan välistä yhteyttä. Esimer‑
kiksi aivojen serotoniinitasapainoon vaikuttavan
serotoniininkuljettajageenin (5‑HTT) promoot‑
torialueella esiintyvän vaihtelun (polymorfismin)
on jo pitkään tiedetty olevan yhteydessä depres‑
sioalttiuteen. Caspi ym. (2002) ja myöhemmin
myös muut (Eley ym. 2004, Kendler ym. 2005)
ovat osoittaneet, että henkilöt, joilla on yksi
tai kaksi kopiota 5‑HTT‑geenin »lyhyestä» al‑
leelista (s/s, s/l), sairastuvat todennäköisemmin
depressioon stressaavien
elämänkokemusten yh‑
5-HTT-geenin lyhyen
teydessä kuin henkilöt,
alleelin kantajat saat
joilla on kaksi kopiota
tavat olla herkempiä
5‑HTT‑geenin »pitkäs‑
epäsuotuisan ympä
tä» alleelista (l/l). Nämä
ristön stressaaville
löydökset viittaavat ge‑
vaikutuksille.
neettisten tekijöiden ja
patologisten ympäristö‑
kokemusten yhteisvaikutuksen keskeiseen mer‑
kitykseen depression synnyssä. Ne osoittavat
myös, että 5‑HTT‑geenin lyhyen alleelin kanta‑
jat saattavat olla tavallista herkempiä epäsuotui‑
san ympäristön stressaaville vaikutuksille.
Yksi selitys lisääntyneelle stressiherkkyydelle
liittyy aivojen emootioita prosessoivien hermo‑
järjestelmien aktivoitumisherkkyyteen. Tämä
mahdollisuus on saanut merkittävää tukea tut‑
kimuksista, joissa on osoitettu, että 5‑HTT‑gee‑
nin lyhyen alleelin omaavilla henkilöillä amyg‑
dala aktivoituu merkitsevästi voimakkaammin
pelkoa ilmaisevien ilmekuvien katselusta kuin
l/l‑homotsygooteilla (Hariri ym. 2002, 2005).
5‑HTT‑geenin lyhyen alleelin kantajilla on todet‑
tu myös rakenteellisia muutoksia amygdalan ja
aivokuoren etuosien (cingulum-poimu) alueella
sekä näiden alueiden välisen toiminnallisen yh‑
teyden (aivoaktivaatioiden välisen korrelaation)
heikentymistä (Pezawas ym. 2005). Aivokuoren
etuosien ja amygdalan väliset yhteydet ovat tär‑
keitä negatiivisten tunnereaktioiden säätelyn ja
vaimentamisen kannalta. Neurobiologiset muu‑
tokset näissä yhteyksissä saattavat selittää, miksi
5‑HTT‑geenin lyhyen alleelin kantajilla amygda‑
lan aktivoituminen on voimakkaampaa ja alttius
sairastua depressioon stressaavien elämänkoke‑
musten yhteydessä on lisääntynyt.
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Lopuksi
Edellä esitellyt tutkimustulokset osoittavat, että
depressioon liittyy selkeitä muutoksia emotio‑
naalisten signaalien havaitsemiseen ja emoo‑
tioreaktioiden tuottamiseen osallistuvien aivo
mekanismien (ohimolohkon kasvospesifiset
alueet, amygdala, tyvitumakkeet, striatum) ja
emootioita säätelevien järjestelmien toiminnas‑
sa (kortikolimbiset ratayhteydet). Näyttää myös
siltä, että nämä muutokset emootioiden pro‑
sessoinnissa ovat depressioriskin kannalta mer‑
kityksellisiä. Tätä tulkintaa tukevat erityisesti
molekyyligenetiikkaa ja aivojen kuvantamisme‑
netelmiä yhdistämällä geneettisen depressioalt‑
tiuden ja emootioiden prosessoinnissa näkyvien
muutosten välisestä yhteydestä saadut tulokset.
Emootiojärjestelmien poikkeavuuksien toi‑
minnallinen merkitys tulee ilmi, kun otetaan
huomioon emootioiden adaptiivinen luonne. Esi‑
merkiksi emootioilmaisut välittävät hyvin kes‑
keistä tietoa sosiaalisen vuorovaikutuksen sää‑
telyn kannalta, ja ne ovat ensiarvoisen tärkeitä
muun muassa vastavuoroisten emootioreaktioi‑
den syntymisessä (samansuuntaisten tunnereak‑
tioiden viriäminen lähettäjässä ja vastaanottajas‑
sa). Vastavuoroiset positiiviset tunnekokemukset
edistävät sosiaalisten suhteiden muodostumista
ja ylläpitoa. Puutteet näissä vuorovaikutusta tu‑
kevissa perusprosesseissa voivat ennen pitkää
johtaa sosiaalisen aktiivisuuden ja kontaktien
vähenemiseen (Rottenberg ja Gotlib 2004).
Lisääntyvä tieto depressioon liittyvistä emo‑
tionaalisista muutoksista ja niiden hermostolli‑
sesta perustasta voi avata uusia mahdollisuuksia
depression diagnostiikassa ja hoidossa. Ensinnä‑
kin emootiotutkimuksen teoreettinen viitekehys

ja tutkimusmenetelmät voivat antaa mahdolli‑
suuden ymmärtää emotionaaliset häiriöt aiem‑
paa täsmällisemmin tiettyjen emootioiden osa‑
prosessien häiriöinä, joilla on syy‑yhteys poik‑
keavaan käyttäytymiseen (Rottenberg ja Gross
2005). Toiseksi emootiotutkimus saattaa antaa
uutta tietoa emootioiden ja niiden taustalla ole‑
vien aivotoimintojen muovautuvuudesta ja sii‑
hen vaikuttavista tekijöistä. Jo tähän mennessä
saadut tulokset osoittavat, että emootioiden ha‑
vaitsemiseen ja emootioreaktioiden voimakkuu‑
teen voidaan vaikuttaa erilaisten interventioi‑
den kautta. Depressiolääkkeiden on esimerkiksi
osoitettu vaikuttavan positiivisesti emootioita
ilmaisevien ilmeiden havaitsemiseen terveillä
ja riskiryhmään kuuluvilla henkilöillä (Harmer
ym. 2003, Bhagwagar ym. 2004).
Lupaavia tuloksia on saatu myös tutki‑
muksista, joissa on osoitettu, että erilaiset
»top‑down»‑kontrolliprosessit, kuten emootion
herättäneestä ärsykkeestä tehty tulkinta (emo‑
tionaalinen/ei‑emotionaalinen), vaikuttavat ai‑
vojen emootiojärjestelmien (amygdalan) akti‑
voitumisen voimakkuuteen (Mathews 2004).
On myös osoitettu, että toistuvat harjoitukset,
joissa monimerkityksisiin ärsykkeisiin assosioi‑
daan ei‑emotionaalinen sisältö emotionaalisen
sisällön sijaan, vähentävät alttiutta negatiivisil‑
le tunnereaktiolle stressaavissa tilanteissa (Mat‑
hews 2004). Nämä löydökset osoittavat, että
emootioiden prosessointiin osallistuvat hermo‑
järjestelmät ovat muovautuvia. Seuraava askel
on selvittää, miten näiden hermojärjestelmi‑
en toimintaa voidaan tehokkaimmin muokata
ja miten saadaan aikaan pysyviä terapeuttisia
muutoksia niiden toiminnassa.
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