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Aivojen tapahtumasidonnaiset
jännitevasteet ja skitsofrenia
Tapahtumasidonnaiset jännitevasteet ovat pään pinnalta mitattavia sensoristen, kognitii‑
visten tai motoristen tapahtumien aikaansaamia muutoksia aivojen sähköisessä toimin‑
nassa. Skitsofreniapotilailla on havaittu poikkeavuuksia esimerkiksi P300‑, P50‑, nega‑
tiivisessa poikkeusärsykevasteessa (MMN) sekä ja N400‑jännitevastekomponenteissa, ja
näitä poikkeavuuksia on liitetty kognitiivisten toimintojen häiriöihin. Myös skitsofrenia‑
potilaiden terveillä lähisukulaisilla on havaittu samantyyppisiä poikkeavuuksia ainakin
kahdessa jännitevastekomponentissa. Jännitevastemuutokset voivatkin olla tärkeitä endo‑
fenotyyppipiirteitä skitsofrenian geneettisen taustan selvittämisessä.

S

kitsofrenia on vakava psykiatrinen sairaus,
johon sairastuu noin prosentti väestöstä
kaikkialla maailmassa. Skitsofrenian psy‑
koottiset oireet voidaan ryhmitellä positiivi‑
siin oireisiin (kuten hallusinaatiot ja harhaluu‑
lot) sekä puutteisiin ja häiriöihin normaaleissa
psyykkisissä toiminnoissa eli negatiivisiin oirei‑
siin (esim. tunneilmaisun latistuminen) (Isohan‑
ni ym. 2001). Skitsofrenian keskeinen oire on
myös kognitiivisten eli ajattelu‑ ja tiedonkäsit‑
telytoimintojen häiriö, joka ilmenee yleisessä
älykkyydessä, kielellisissä ja muistitoiminnois‑
sa, toiminnanohjauksessa ja tarkkaavuudessa
(Tuulio-Henriksson ym. 2000). Skitsofreniaan
liittyviä kognitiivisia puutoksia on useimmiten
tutkittu standardoiduilla neuropsykologisilla
testeillä, joilla pyritään mittaamaan kognition
eri osa‑alueiden toimintaa. Useimmat neuro
psykologiset testit edellyttävät kuitenkin monen
eri kognitiivisen osatoiminnon saumatonta yh‑
teistoimintaa.
Aivojen tapahtumasidonnaiset jännitevasteet
(event‑related potentials, ERP) ovat pään pinnal‑
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ta mitattavia aivojen sähköisen toiminnan pieniä
muutoksia, jotka saa aikaan jokin sensorinen,
kognitiivinen tai motorinen tapahtuma. Niitä
tutkimalla voidaan saada tietoa kognitiivisten
ilmiöiden alemman tason komponenteista – pro‑
sesseista, joiden kesto mitataan millisekunneissa
(Otten ja Rugg 2005). Skitsofreniaa sairastavil‑
la ja heidän lähisukulaisillaan on havaittu muu‑
toksia tapahtumasidonnaisissa jännitevasteissa,
ja jännitevastetutkimusten avulla voidaan saada
tietoa skitsofreniaan liittyvistä tiedonkäsittelyn
häiriöistä. Lisäksi muutokset jännitevasteis‑
sa voivat toimia skitsofrenian endofenotyyppi‑
piirteinä – monimutkaisen neuropsykiatrisen il
miön yksinkertaisempina biologisina merkkeinä
– joista saattaa olla hyötyä sairauden geneetti‑
sen taustan selvittämisessä (Gottesman ja Gould
2003).
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Jännitevasteet antavat tietoa kognitiivisiin
prosesseihin liittyvästä aivotoiminnasta
Ajatteluun ja muihin psyykkisiin ilmiöihin liit‑
tyvän aivotoiminnan tutkimuksessa käytettävät
menetelmät voidaan jakaa kahteen ryhmään.
Sähkömagneettiset menetelmät (esim. elektro‑
enkefalografia eli EEG ja magnetoenkefalogra‑
fia eli MEG) mittaavat hermosolujoukkojen toi‑
minnan aiheuttamia sähkömagneettisia ilmiöitä,
kun taas hemodynaamiset menetelmät (esim.
toiminnallinen magneettikuvaus ja positroni
emissiotomografia) tarjoavat epäsuoran näky‑
män aivotoimintaan mittaamalla hermosolu‑
joukkojen toimintaan liittyviä muutoksia aivojen
verenkierrossa. Tapahtumasidonnaiset jännite‑
vasteet ovat sensorisiin, kognitiivisiin tai moto‑
risiin ilmiöihin liittyviä pieniä jännitemuutoksia,
jotka saadaan esille tausta‑EEG:stä keskiarvois‑
tamalla yhteen kymmeniä tai satoja tiettyyn
hetkeen – esimerkiksi ärsykkeen esittämiseen
– kytkeytyviä EEG‑jaksoja. Tällöin kiinnostuk‑
sen kohteena olevaan ilmiöön liittyvä aktiivisuus
saadaan esille ilmiön kannalta epäolennaisen ja
satunnaisen aktiivisuuden kumoutuessa pois.
Jännitevasteet eivät – toisin kuin yleisesti ole‑
tetaan – mittaa hermosolujen aktiopotentiaale‑
ja vaan lähinnä aivokuoren pyramidaalisolujen
postsynaptisia potentiaaleja. Sähköjännitteiden
vaihtelujen mittaamiseksi pään pinnalta tarvi‑
taan suurten samansuuntaisesti järjestyneiden
hermosolujoukkojen yhtäaikaista toimintaa.
Jännitevasteita mitataan pään pinnalle kiinnitet‑
tävillä elektrodeilla, joita voi olla muutamasta
satoihin. Tutkimalla jännitevasteiden jakaumaa
pään pinnalla voidaan muodostaa hypoteesejä
mitatun aktiivisuuden lähteistä aivoissa, mutta
lähteiden lukumäärää tai sijaintia aivokudokses‑
sa ei ole kuitenkaan mahdollista päätellä suo‑
raan (Luck 2005). Jännitevasteiden (ja niiden
magneettisten vastineiden) lähdepaikannus on
mutkikasta, mutta paikannusta voidaan helpot‑
taa yhdistämällä anatomista ja toimintaa koske‑
vaa tietoa (Hämäläinen ym. 1993).
Jännitevastetutkimuksen tärkein käsite on jän‑
nitevastekomponentti. Mitattu jännitevasteaalto
on sarja huippuja ja laaksoja, mutta nämä jän‑
nitevaihtelut ovat useiden toisistaan riippumat‑
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tomien komponenttien summia. Jännitevaste‑
komponentit määritellään yleensä käyttäen sekä
toiminnallisia (mihin kognitiiviseen toimintoon
komponentti liittyy) että neuroanatomisia käsit‑
teitä (jakauma pään pinnalla, oletettu lähde ai‑
voissa) (Luck 2005). Jännitevastekomponenteis‑
ta tehtävien päätelmien kannalta tärkeimpiä mi‑
tattavia suureita ovat komponentin amplitudi eli
jänniteheilahduksen suuruus ja latenssi eli aika,
joka kuluu komponentin syntymiseen esimer‑
kiksi esitetyn ärsykkeen jälkeen (kuva). Havai‑
tuista eroista voidaan päätellä, että kognitiiviset
prosessit poikkeavat jollain tavalla toisistaan eri
koetilanteissa tai tutkittavissa ryhmissä. Kom‑
ponentin amplitudin ajatellaan yleensä kertovan
tutkittavaan ilmiöön liittyvän hermosoluaktiivi‑
suuden määrästä, kun taas latenssi antaa tietoa
ilmiön ajallisesta ulottuvuudesta. Molemmis‑
sa tapauksissa päätelmät pitää kuitenkin tehdä
harkiten ja ottaa huomioon muut amplitudiin ja
latenssiin mahdollisesti vaikuttavat tekijät. Kaik‑
ki jännitevasteista tehtävät päätelmät ovat luon‑
teeltaan korrelaatioita – syy‑yhteyden osoittami‑
seen aivotoiminnan ja kognitiivisten prosessien
välillä tarvitaan muita menetelmiä, esimerkiksi
aivovauriopotilaiden tutkimista (Otten ja Rugg
2005). Vaikka jännitevastekomponentit yleensä
nimetään niiden jännitteen polariteetin (positii‑
vinen – negatiivinen) mukaan, ei polariteetti kui‑
tenkaan kerro mitään komponentin toiminnalli‑
sesta merkityksestä (Luck 2005).

Skitsofreniaan liittyviä muutoksia
jännitevastekomponenteissa
Monia jännitevastekomponentteja on tutkittu
skitsofrenian yhteydessä. Eniten tutkittuja ovat
negatiivinen poikkeusärsykevaste (MMN) ja
P300, P50 ja N400.
P300‑vaste: työmuistin päivityksen indeksi?
P300‑vaste on yksi tutkituimmista tapahtuma
sidonnaisista jännitevasteista. Tällä komponen‑
tilla on ollut tärkeä rooli koko jännitevastetut‑
kimuksen historiassa, sillä se oli ensimmäisiä
merkkejä siitä, että on mahdollista tutkia kog‑
nitioon liittyviä aivotoimintoja (Luck 2005).
P300‑vaste on polariteetiltaan positiivinen jän‑
niteheilahdus, joka ilmenee noin 300 ms:n ku‑
A. Latvala ja A. Tuulio-Henriksson
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Kuva. Esimerkki P300‑jännitevasteesta. Tämä vaste ilmenee noin 300 ms ärsykkeen esittämisen jälkeen ja
vain yhteydessä kohdeärsykkeisiin, joihin koehenkilön tulee reagoida.

luttua (tai myöhemmin) ärsykkeen esittämisestä
(kuva). Vaste ilmenee koetilanteessa, jossa koe‑
henkilölle esitetään toistuvasti peräkkäin ärsyk‑
keitä, joista suurin osa on samana pysyviä va‑
kioärsykkeitä. Vakioärsykkeiden seassa esitetään
satunnaisesti myös harvinaisia kohdeärsykkeitä,
jotka poikkeavat vakioärsykkeistä jollain taval‑
la. Koehenkilön tehtävä on reagoida näihin koh‑
deärsykkeisiin esimerkiksi painamalla nappia tai
laskemalla niiden lukumäärä.
P300‑vaste ilmenee kohdeärsykkeen mutta ei
vakioärsykkeen jälkeen, eikä vastetta myöskään
esiinny, jos koehenkilön ei tarvitse millään taval‑
la reagoida kohdeärsykkeisiin. P300‑vaste (tai
P3b) eroaa latenssiltaan hieman varhaisemmasta
P3a‑vasteesta, joka ilmenee yllättävien, koehen‑
kilön tehtävän kannalta epäolennaisten ärsyk‑
keiden jälkeen ja jonka katsotaan liittyvän tark‑
kaavuuden tahattomaan kääntymiseen (Linden
2005). P300‑vasteen amplitudi on sitä suurempi,
mitä pienempi on kohdeärsykkeen esiintymisto‑
dennäköisyys, ja latenssi sitä myöhäisempi, mitä
vaikeampaa kohdeärsyke on erottaa vakioärsyk‑
keistä.
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Muuntelemalla koeasetelman parametreja on
pyritty selvittämään P300‑vasteen funktionaalis‑
ta merkitystä kognitiossa, ja vasteen ajatellaan
liittyvän työmuistin sisällön päivittämiseen.
P300‑vasteen taustalla näyttäisi olevan moni‑
mutkainen aivoalueiden verkosto, johon kuuluu
ainakin ohimo‑ ja päälakilohkojen alueita, pihti
poimu (gyrus cinguli) sekä koeasetelmassa käy‑
tettyjen ärsykkeiden aistimodaliteettiin liittyviä
aivoalueita (Linden 2005).
Ensimmäiset merkit P300‑vasteen poikkea‑
vuudesta skitsofreniapotilailla havaittiin jo
1970‑luvun alussa, ja sen jälkeen poikkeavuuk‑
sia on raportoitu lukuisissa tutkimuksissa. Yleis‑
kuva on, että potilaiden P300‑vasteen amplitu‑
di on pienempi ja latenssi hieman myöhäisempi
kuin terveiden verrokkien ja erot amplitudissa
ovat selvempiä kuin latenssissa. Amplitudi on
yleensä potilailla pienempi joka puolelta päätä
mitattuna, mutta erityisen voimakas ero havai‑
taan vasemman ohimolohkon päältä mittaavilla
elektrodeilla (Bramon ym. 2004b). Psykopato‑
logian vakavuus tai psykoosilääkitys eivät vai‑
kuta eroihin amplitudissa (Jeon ja Polich 2003).
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Muutokset P300‑vasteessa näyttäisivät siis ole‑
van skitsofreniaan liittyvän pysyvän piirteen
(trait) merkki, joskin joissakin tutkimuksissa on
saatu viitteitä myös amplitudimuutosten liitty‑
misestä muutoksiin skitsofrenian akuutissa tilas‑
sa (Blackwood 2000).
Muutokset skitsofreniapotilaiden P300‑vas‑
teessa on yhdistetty hermosolukatoon vasemman
ohimolohkon (McCarley ym. 2002) ja otsaloh‑
kon alueilla (Martín-Loeches ym. 2001). Kogni‑
tiivisista muutok‑
sista P300‑vasteen
amplitudin piene
MMN:n amplitudin pienemisen on ha‑
nenemisen skitsofreniassa
vaittu olevan yh‑
on havaittu liittyvän lyhytteydessä lähinnä
ja pitkäkestoisen muistin
päivittäisissä toi‑
huononemiseen
minnoissa selviy‑
tymistä vaikeut
tavan kielellisen muistin toiminnan huononemi‑
sen kanssa (Nieman ym. 2002).
P50‑vasteen vaimentuminen: ärsyketulvan
rajoittamista? Toinen laajasti tutkittu skitso
freniaan yhdistetty jännitevastemuutos liittyy
automaattiseen sensoriseen aivovasteeseen, joka
syntyy noin 50 millisekunnin kuluttua erittäin
lyhyen ääniärsykkeen esittämisestä. Normaalis‑
ti P50‑vaste toiseen peräkkäin esitettävistä nak‑
sahdusäänistä on amplitudiltaan vaimentunut,
mutta skitsofreniapotilailla tämä vaimentumi‑
nen on selvästi vähäisempää kuin terveillä ver‑
rokeilla. Laajan meta‑analyysin perusteella tämä
muutos P50‑vasteen vaimentumisessa erottelee
potilaat terveistä selvemmin kuin edellä esitellyt
P300‑vasteen muutokset (Bramon ym. 2004b).
P50‑vasteen vähäisempi vaimentuminen är‑
sykkeen toistumisen yhteydessä on yleensä tul‑
kittu puutokseksi ns. sensory gating ‑mekanis‑
missa. Tämän mekanismin on ajateltu olevan
jonkinlainen suoja liiallista aisti‑informaatiota
vastaan (Bramon ym. 2004b). Jos skitsofreniaan
liittyviä kognition ja jännitevasteiden muutok‑
sia luokitellaan sen mukaan, miten paljon tark‑
kaavuutta koeasetelma koehenkilöltä edellyttää,
kuuluu P50‑vaste tarkkaavuudesta riippumatto‑
miin menetelmiin, kun taas esimerkiksi neuro‑
psykologiset testit vaativat tekijältään tietoista ja
tahdonalaista ponnistelua (Braff ja Light 2004).
1050

P50‑vasteen muutosten yhteys kognitiivisiin
muutoksiin skitsofreniassa on epäselvä, mutta
on todettu merkkejä yhteydestä puutoksiin tark‑
kaavuustehtävissä (Erwin ym. 1998). On myös
näyttöä siitä, että atyyppiset psykoosilääkkeet
normaalistavat P50‑vasteen vaimentumisen mut‑
ta tavanomaisilla psykoosilääkkeillä ei ole tätä
vaikutusta (Light ym. 2000). P50‑vasteen puut‑
teellinen vaimentuminen saattaa olla yhteydes‑
sä hippokampuksen toiminnan poikkeavuuksiin
skitsofreniassa (Freedman ym. 1996).
Skitsofreniapotilailla on havaittu myös
P50‑vasteen jälkeen ilmenevän polariteetiltaan
negatiivisen N100‑vasteen amplitudin kasvu,
jonka yhdessä muiden löydösten kanssa on tul‑
kittu kertovan vireystilan automaattisen säätelyn
muutoksista (Valkonen-Korhonen ym. 2002).
Negatiivinen poikkeusärsykevaste: sensoris‑
ta »älykkyyttä» kuuloaivokuoressa. Negatiivi‑
nen poikkeusärsykevaste (mismatch negativity,
MMN) on paljon tutkittu jännitevastekompo‑
nentti, jossa on myös havaittu poikkeavuuksia
skitsofreniaa sairastavilla. MMN on polaritee‑
tiltaan negatiivinen komponentti, joka ilmenee
vasteena mihin tahansa erotettavissa olevaan
muutokseen kuuloärsykkeiden toistuvassa virras‑
sa (Näätänen ym. 2001). MMN ei edellytä koe‑
henkilön tarkkaavaisuutta vaan voi syntyä esi‑
merkiksi koetilanteessa, jossa koehenkilö suorit‑
taa visuaalista tehtävää ja jättää kuuloärsykkeet
huomiotta. Koska vaste ilmenee monenlaisissa
koetilanteissa, joissa ärsykepoikkeavuus voi olla
luonteeltaan abstraktia (ei mihinkään tiettyyn
fysikaalisen parametrin arvoon liittyvää), sen on
tulkittu kertovan jonkinlaisesta yksinkertaises‑
ta ja automaattisesta sensorisesta älykkyydestä
kuuloaivokuoressa, missä sen tärkein lähde si‑
jaitsee. MMN saavuttaa huippuamplitudinsa
100–200 millisekunnin kuluttua ärsykepoikkea‑
masta, ja amplitudin suuruus riippuu poikkea‑
man suuruudesta (Näätänen ym. 2001).
MMN:n amplitudi on skitsofreniapotilailla
pienempi kuin terveillä, ja ero havaitaan luotet‑
tavimmin käytettäessä koeasetelmaa, jossa är‑
sykkeen poikkeavuus liittyy äänten kestoon (Um‑
bricht ja Krljes 2005). Tavanomainen psykoosi‑
lääkitys ei tutkimusten mukaan selitä MMN:n
amplitudissa havaittuja muutoksia, eikä näyttöä
A. Latvala ja A. Tuulio-Henriksson

ole myöskään atyyppisten psykoosilääkkeiden janaiseen puheeseen ja outoihin mielleyhtymiin
vaikutuksesta (Korostenskaja ym. 2005).
(Kumar ja Debruille 2004).
MMN:n amplitudin pienenemisen skitsofre‑
On myös näyttöä siitä, että poikkeavuudet
niassa on havaittu liittyvän lyhyt‑ ja pitkäkes‑ N400‑vasteessa korreloivat ajatushäiriön vaka‑
toisen muistin huononemiseen (Baldeweg ym. vuuden kanssa (Kostova ym. 2005). N400‑vaste
2004). Lightin ja Braffin (2005) tuoreessa tut‑ heijastaa aktiivisuutta ainakin ohimolohko‑
kimuksessa MMN:n amplitudin pieneneminen jen, hippokampuksen ja otsalohkojen etuosan
skitsofreniapotilailla oli yhteydessä huonoon alueilla (Kutas ja Federmeier 2000). Muutokset
selviämiseen päivittäisissä toiminnoissa. N‑me‑ N400‑vasteessa saattavat liittyä epätasapainoon
tyyli‑D‑aspartaatti‑ eli NMDA‑reseptorit ovat NMDA‑tyyppisten glutamaattivälitteisten her‑
keskeisessä roolissa MMN:n synnyssä, sillä mosolujen toiminnassa, sillä NMDA‑agonistina
NMDA‑agonistit estävät MMN:n syntymisen. toimivan ketamiinin tiedetään saavan aikaan
Tämä on tulkittu tärkeäksi seikaksi skitsofrenian skitsofreniassa havaittavia psykoottisia oireita
kannalta, sillä NMDA‑reseptorien poikkeavuuk‑ ja vaikuttavan myös N400‑vasteeseen (Kumar
sien ja glutamaattivälitteisen hermosolutoimin‑ ja Debruille 2004).
nan on esitetty olevan osasyy skitsofrenian pa‑
tofysiologiaan ja puutteisiin työmuistissa (Javitt
Ovatko jännitevastemuutokset skitsofrenian
ym. 1996).
endofenotyyppejä?
N400‑vaste: semanttinen muisti ja kielen
ymmärtäminen. Edellä esitellyt jännitevaste‑ Skitsofrenia on vahvasti perinnöllinen sairaus,
komponentit ovat eniten tutkittuja ja myös sel‑ mutta sen taustalla olevien geenimuutosten löy‑
keimpiä skitsofreniaan liittyviä psykofysiologisia täminen on osoittautunut erittäin vaikeaksi.
muutoksia. Näiden lisäksi on havaittu poikkea‑ Skitsofrenia onkin monitekijäinen sairaus, jonka
vuuksia ajallisesti myöhäi‑
semmässä N400‑komponen‑
tissa. Se on polariteetiltaan
negatiivinen vaste, jonka
y d i n a s i at
huippulatenssi esiintyy noin
400 millisekunnin kulut‑
➤ Aivojen tapahtumasidonnaiset jännitevasteet ovat pään
tua ärsykkeen esittämises‑
pinnalta mitattavia sensoristen, kognitiivisten tai motoristen
tä. Komponentin uskotaan
tapahtumien aikaansaamia pieniä muutoksia aivojen sähköi‑
heijastavan semanttisen (eli
sessä toiminnassa.
käsitteisiin ja merkityksiin
➤ Jännitevasteiden etuna on niiden hyvä ajallinen tarkkuus,
liittyvän) muistin toimin‑
mistä kognitiivisesta prosessista tietty jännitevastekompo‑
taa kielen ymmärtämisessä,
nentti kertoo.
ja sitä tutkitaan koeasetel‑
missa, joissa koehenkilölle
➤ Skitsofrenian yhteydessä on havaittu muutoksia useissa
esitetään merkitykseltään
jännitevastekomponenteissa.
erilaisia lauseita tai sana‑
➤ Poikkeavuudet negatiivisessa poikkeusärsykevasteessa
pareja (Kutas ja Federmeier
(mismatch negativity, MMN) ovat yhteydessä skitsofrenia‑
2000). Skitsofreniapotilaiden
potilaiden heikentyneeseen selviytymiseen päivittäisissä
N400‑vasteessa on havait‑
toiminnoissa.
tu monenlaisia poikkeamia.
Niiden on tulkittu kertovan
➤ P300‑ ja P50‑vasteissa havaitaan muutoksia sekä skitsofre‑
jonkinlaisesta semanttises‑
niapotilailla että heidän terveillä lähisukulaisillaan ja niiden
ta hyperaktivaatiosta, jonka
periytyvyys on suuri.
ajatellaan liittyvän skitsofre‑
niassa usein ilmenevään ha‑
Aivojen tapahtumasidonnaiset jännitevasteet ja skitsofrenia
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taustalla on useita geenejä ja ympäristötekijöitä
sekä niiden yhteisvaikutuksesta aiheutuvia teki‑
jöitä. Toinen geenitutkimusta vaikeuttava tekijä
on skitsofrenian haasteellinen diagnosointi, joka
perustuu oireisiin eikä mihinkään mitattavaan
fysiologiseen muutokseen. On arveltu, että ns.
endofenotyyppipiirteiden löytäminen helpottaisi
niin geneettisiä tutkimuksia kuin mahdollisesti
sairauden diagnosointiakin. Endofenotyypillä
tarkoitetaan jotakin mitattavissa olevaa piirret‑
tä, joka paikantuu
ikään kuin genotyy‑
Skitsofreniapotilailla on
pin ja puhjenneen
havaittu tapahtumasidonsairauden väliselle
naisissa jännitevasteissa
tasolle ja jota ei voi‑
poikkeavuuksia, jotka
da suoraan havai‑
liittyvät useiden eri aivo
ta. Endofenotyyppi
alueiden aktiivisuuteen
saattaa olla luon‑
teeltaan esimerkiksi
neurofysiologinen tai neuroanatominen, bioke‑
miallinen tai kognitiivinen piirre, joka täyttää
mm. seuraavat ehdot: endofenotyypin tulee
liittyä tutkittavaan sairauteen, olla periytyvä ja
riippumaton sairauden tilasta sekä ilmetä sairas‑
tuneiden ihmisten terveillä geneettisesti läheisil‑
lä sukulaisilla yleisemmin kuin väestössä keski‑
määrin (Gottesman ja Gould 2003).
Skitsofrenian endofenotyypeiksi on esitetty
mm. kognitiivisia muutoksia ja silmänliikkei‑
den poikkeavuuksia (esim. Tuulio-Henriksson
ym. 2000, Nygrén ym. 2004). Myös tapahtu‑
masidonnaiset jännitevasteet ovat saaneet tässä
suhteessa huomiota osakseen. Skitsofrenian yh‑
teydessä tutkittujen jännitevastekomponenttien
amplitudien ja latenssien periytyvyydeksi on
arvioitu yli 60 %, mikä on antanut perusteita
tutkia, havaitaanko potilailla ilmeneviä jännite‑
vasteiden muutoksia myös heidän terveillä lähi‑
sukulaisillaan (Hall ym. 2006).
P300‑vasteen poikkeavuuksia skitsofrenia
potilaiden terveillä lähisukulaisilla on todettu
useissa tutkimuksissa, ja tuoreen meta‑analyysin
mukaan P300‑vasteen amplitudi on lähisukulai‑
silla pienentynyt ja latenssi viivästynyt verrok‑
keihin nähden. Poikkeavuus näyttäisi kuitenkin
olevan terveillä sukulaisilla vähäisempi kuin po‑
tilailla (Bramon ym. 2005).
Myös P50‑vasteen vaimenemisessa on skitso‑
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freniapotilaiden lähisukulaisilla havaittu saman‑
tyyppisiä poikkeavuuksia kuin potilailla. Lähi‑
sukulaiset sijoittuvat ryhmänä terveiden verrok‑
kien ja potilaiden välille (Clementz ym. 1998).
On myös näyttöä siitä, että niillä, joilla esiin‑
tyy skitsofrenian esioireita, on samantyyppisiä
mutta vähäisempiä poikkeavuuksia P50‑vasteen
vaimentumisessa kuin jo sairastuneilla (MylesWorsley ym. 2004) ja että poikkeamat ovat suu‑
rempia henkilöillä, joilla on sekä geneettinen
riski sairastua skitsofreniaan että kliinisiä riski‑
tekijöitä (Cadenhead ym. 2005).
MMN‑vasteen osalta skitsofreniapotilaiden
lähisukulaisilla tehdyt tutkimukset ovat anta‑
neet ristiriitaisia tuloksia. MMN:n amplitudin
on havaittu olevan sukulaisilla pienempi kuin
riippumattomalla verrokkiryhmällä (Michie
ym. 2002), mutta suuremmalla otoksella tehdys‑
sä tutkimuksessa tätä eroa ei löytynyt (Bramon
ym. 2004a) eikä myöskään tutkimuksessa, jossa
verrattiin eri elektrofysiologisia endofenotyyppi
ehdokkaita samassa aineistossa (Price ym.
2006). MMN:n amplitudissa ei myöskään ha‑
vaittu poikkeavuutta kaksosaineistossa, ja poik‑
keavuudet MMN:ssä saattavatkin liittyä sairau‑
den tilaan (Ahveninen ym. 2006). On esitetty,
että MMN saattaisi tarjota objektiivisen psyko‑
fysiologisen indeksin skitsofrenian patofysiolo‑
gian etenemisestä sairauden alkuvaiheessa (Sa‑
lisbury ym. 2002).
N400‑vasteen osalta on olemassa vain yksi
tutkimus, jossa on ollut mukana skitsofrenia
potilaiden terveitä lähisukulaisia. Siinä havaittiin
N400‑vasteen poikkeavuuksia vain sukulaisilla,
joilla oli myös kliinisesti arvioituna riski sairas‑
tua skitsofreniaan (Kimble ym. 2000).
Jännitevastekomponenteista P300 ja P50
näyttävät olevan lupaavia ehdokkaita skitsofre‑
nian endofenotyyppipiirteiksi. Niissä havaitaan
muutoksia sekä skitsofreniapotilailla että hei‑
dän terveillä lähisukulaisillaan, ja niiden periy‑
tyvyys on melko suuri. Näiden komponenttien
muutoksia on myös onnistuttu yhdistämään joi‑
hinkin skitsofrenian oletetuista ehdokasgeeneis‑
tä (Blackwood ym. 2001). Monien muidenkin
endofenotyyppiehdokkaiden tavoin nämä jän‑
nitevastemuutokset eivät kuitenkaan ole spesi‑
fisiä skitsofrenialle. Myös bipolaarihäiriössä on
A. Latvala ja A. Tuulio-Henriksson

havaittu samankaltaisia P300‑vasteen poikkea‑
vuuksia (O’Donnell ym. 2004). Alkoholisteil‑
la on havaittu muutoksia sekä P300‑vasteessa
(Porjesz ym. 2005) että P50‑vasteen amplitudin
vaimenemisessa (Marco ym. 2005). Pricen ym.
(2006) tuoreessa tutkimuksessa havaittiin, että
skitsofreniapotilaat, heidän terveet lähisukulai‑
sensa ja riippumattomat verrokit erotteli par‑
haiten monimuuttujamalli, joka yhdisti P300‑,
P50‑ ja MMN‑vasteet sekä poikkeavuudet sil‑
mänliikkeiden antisakkadeissa. Moniulotteiset
elektrofysiologiset endofenotyypit saattavat‑
kin olla hyödyllisiä yritettäessä selvittää skitso
frenian monimutkaisten ja vaihtelevien oireiden
neurobiologiaa.

Lopuksi
Yleisesti hyväksytyn käsityksen mukaan skit‑
sofrenia on aivojen kehityksen häiriö, joka il‑
menee monilla aivoalueilla ja monessa koh‑
dassa aivojen kehitystä. Ei siis ole yllättävää,
että skitsofreniapotilailla on havaittu suurten
hermosolujoukkojen toimintaa heijastavissa ta‑
pahtumasidonnaisissa jännitevasteissa poikkea‑
vuuksia, jotka liittyvät useiden eri aivoalueiden
aktiivisuuteen ja heijastelevat kognitiivisten
toimintojen kirjoa yksinkertaisista sensorisista
toiminnoista aina kielen ymmärtämiseen asti.
Jännitevasteiden etu on niiden hyvä ajallinen
tarkkuus, joka mahdollistaa kognitiivisten pro‑
sessien mittaamisen millisekuntien tarkkuudel‑

la (Luck 2005). Toinen tärkeä tekijä on se, että
kaikki tutkimusasetelmat eivät vaadi tutkittaval‑
ta lainkaan aktiivista osallistumista koetilantee‑
seen, mikä mahdollistaa monenlaisten potilaiden
tutkimisen. Nämä ominaisuudet yhdistettynä li‑
sääntyvään tietoon jännitevastemuutosten yhtey
destä skitsofrenian ehdokasgeeneihin ja kog‑
nitiivisiin muutoksiin tekevät jännitevasteista
kiinnostavan tutkimusmenetelmän selvitettäessä
monimutkaisen sairauden syntymekanismeja.
Jännitevasteilla on toki myös huonoja ominai‑
suuksia, kuten jokaisella tutkimusmenetelmällä.
Yksi merkittävä seikka on löydösten tulkinnan
vaikeus. On usein epäselvää, mistä tietty jänni‑
tevastekomponentti kertoo – niin kognitiivisten
prosessien kuin aivotoiminnankin tasolla tar‑
kasteltuna. Hyvä esimerkki tästä on P300‑vaste,
jonka toiminnallinen merkitys ja lähteet aivoissa
eivät ole täysin selvillä 40 vuoden tutkimuksen
jälkeenkään. Jännitevastekomponenttien mer‑
kityksestä voidaan kuitenkin tulevaisuudessa
saada yksityiskohtaisempaa tietoa käyttämällä
niiden lähteiden paikannuksessa tarkempia me‑
netelmiä, joissa hyödynnetään kuvantamistietoa
aivojen rakenteesta ja toiminnasta (Dale ym.
2000). Jännitevasteiden mittaamisen hyöty skit‑
sofrenian tutkimuksessa ja mahdollisissa klii‑
nisissä sovelluksissa saadaan yhdistämällä näin
saatu tieto muihin neurofysiologisiin ja neuro‑
psykologisiin tutkimuksiin, aivojen kuvantamis‑
tutkimuksiin ja genetiikkaan.
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