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Sielu?

”Tunsinko pistoksen sielussa, 
jonka luulin kadonneen”

Kauko Röyhkö, Onnenpäivö 
1980

Aivot ovat kompleksinen 
järjestelmä

Kompleksinen järjestelmä toimii 
normaalisti eriosien 
synkronisena toimintana

”Harmonia”

Depressiossa Eeg-tutkimuksessa 
synkronian katoamista



Sielu ja ruumis

Omaa näkemistään ei voi nähdä
Yhteys mielen ja ruumiin välillä epäintuitiivinen
Ei kunnollisia käsitteitä välittämään ymmärtämiseen



Sielu ja ruumis

Elämän termodynamiikka

Korkeaenergiset vakaat tilat maksimoivat entropian 
synnyttämistä, tehokkaita gradienttien pienentäviä

Aivojen aineenvaihdunnassa usein hidastumista/tehon lasku 
häiriötiloissa

Hoito lisää korkeaenergisen vakaan tilan saavuttamisen 
todennäköisyyttä



Historia, ymmärrys & 
ihmistieteet

William Dilthey
Historia: ymmärtäminen

Konteksti, miksi?
Luonnontiede: selittäminen

Francois Braudel
Historian eri tasot

A. Faktat
B.  Faktojen analyysi, 
keskinäiset suhteet, 
konteksti
C. Makrohistoria, 
ideologiat & konteksti

Ymmärrys 
ratsastaa faktojen 
reppuselässä –
Susan Haack



Max Delbrück & Linus Pauling 1940

Biologisia reaktioita ei voida selittää ilman 
ymmärrystä siitä, mikä on niiden tehtävä

Komplementaariset rakenteet molekyylibiologisten 
reaktioiden taustalla

The nature of molecular forces operative in bilogical 
processes. Science 1940;92:77-9.

Rakenne on toiminta on rakenne

Biologinen toiminto tapahtuu, jotta jotain 
tapahtuisi



Uppoutunut (embedded) mieli

Mieli on subjektiivinen 
kokemuksellinen kartta 
omien aivojen ja ruumiin 
toiminnoista

Mieli ei ole olento vaan 
aktiivinen prosessi
Aktiivista aivojen 
ruumiin liittymistä 
kontekstiin ja sen 
historiaa



Ymmärrys ja metafora
George Lakoff & Mark Johnson: “Metaphors we live by”, 1980

Fysikaalisetkin ilmiöitten ymmärrys 
tapahtuu toisten, yksinkertaisemmin 
hahmottuvien fysikaalisten ilmiöitten 
käsitteiden avulla

Kaikki ajattelu on metaforista

Abstraktien käsitteiden ymmärrys 
tapahtuu käsitteiden avulla jotka ovat 
alkujaan peräisin vuorovaikutuksesta 
fysikaalisen maailman kanssa
Ilmiöitten interaktiiviset ominaisuudet 
ovat ymmärryksen perusta, eivät 
ydinpiirteet



Ruumiillisen hoidon peruste



Aivot, emootiot ja stressi

Aivot keskeisin elin stressin kokemisen ja säätelyn 
kannalta

Tulkinta siitä mikä on stressaavaa

Inhimillinen ajattelu emootioiden ohjauksessa
Lämpöohjattuja
Tunteiden vaikutus rationaalisen harkinnan sisällä
 tunteiden vallassa ajattelu



Sytokiinit 
solusignaaliproteiineja
Vastaavat 
primaaristressivasteesta
Vahingoittunen poisto ja
regeneraation käynnistys

Korkeila J
Duodecim 2008



Mantelitumake

Sosiaalisten signaalien arviointi, tunteiden 
säätely, tunteiden muistaminen, pelkoreaktiot, 
vireystila

Yhdistää havainnot ruumiillisiin vasteisiin, jotka 
liittyvät kulloinkin koettuun tunteisiin

Mantelitumake mukana yleensä kielteisissä 
tunteissa

Serotoniinikuljettajaproteiinin geeni selittää 10 % 
reaktiivisuuden vaihtelusta

Yhteys temperamenttiin



13

Antistressijärjestelmä ja oksitosiini

järjestelmän dominoidessa energiaa käytetään 
anabolisiin prosesseihin

ravinnon varastointi, kasvu, lääkintä

oksitosiini mukana sosiaalisessa oppimisessa ja 
käyttäytymisen säätelyssä

hoiva, sosiaalinen stimulaatio, luottamus
antidepressiiviset, antianksiogeeniset, kipukynnystä 
nostavat vaikutukset
allostaattinen kuormitus 



Masennustila emotionaalisena 
kiputilana

Ruumiillinen ja emotionaalinen kipu 
prosessoidaan samoilla alueilla aivoissa

Eisenberger NI, Lieberman MD, Williams KD. Does rejection hurt? An 
FMRI study of social exclusion. Science. 2003 Oct 10;302(5643):290-2

4.5.2010 14J. Korkeila



Kipu ja masennus

Krooninen kipu aiheuttaa aivoihin 
jäljen, kipumuistin

Keskushermoston neuronit herkistyvät eri 
reseptoriaktivaatioiden välityksellä 
(sentraalinen sensitisaatio)
Elimistö nostaa varoitussignaalia, jos 
tilanne ei korjaannu

Masennuksessa emotionaalinen kipu 
iskostuu aivoihin?

depressio on keskushermoston pitkäaikainen 
kiputila

4.5.2010 15J. Korkeila
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Melartin, 
Duodecim 
2009



Depression inflammaatioteoria

Depressio usein kroonisen stressin seuraus
Lapsuuden traumat
Kuormittavat aikuisuuden elämäntapahtumat
Interaktio perimän kanssa

Depressiolla yhteyksiä kohonneeseen 
hsCRP-tasoon, sytokiinikiinitasoihin
Missä määrin oireisto voi ollakin seuraus 
sytokiinitasoista?

4.5.2010 17J. Korkeila
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Fields RD. The other brain Simon & Schuster 2009

Allen & Barres. Glia – more than 
just brain glue. Nature 
2009;457:675-7



Milligan & Wilkins, Nature Rev Neurosci 2009;:23-
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Nature Rev Neurosci 2010
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•Astrosyyttien metaboliset verkostot huolehtivat 
neuronien aktiviteetista
•Uni – valkean aineen toiminta – oksidatiivinen 
stressi, laktaatti - depressio

Nature Rev Neurosci 2010



224.5.2010 J. Korkeila

Monilla sairauksilla yhteinen muotokieli 
molekyylitasolla?



Mitä hoitaa ja miksi: indikaatiot



Psykiatrinen häiriö

“Something is a (mental illness) if and 
only if it is an abnormal and 
involuntary process that does (mental) 
harm and should best be treated by 
medical means.” –Reznek 1991

Määritelmä on keskimääräinen mittatikku



Käytännöllinen luokka

Rajoiltaan epätarkka, ei aina voida olla varmoja 
siitä, mikä olento kuuluu luokkaan 

Osa jäsenistä on toisia jäseniä tyypillisempiä 
luokkansa edustajia 

tiira on protyyppisempi lintulajien edustaja kuin 
strutsi

tarkasti erottumattomia muita ilmiöitä ”lajina”, 
sukupuuna

Psykoosien lajit



Biologia: laji

Lajikäsityksiä on lukuisia
Abstraktioita vai luonnollisia?

Biologinen
Morfologinen
Ekologinen
Fylogeneettinen
Koheesiokäsitys

Filosofisesti on rehellisintä todeta, että on vain yksi 
elämä, joka haaroo eri suuntiin

On mahdotonta sanoa mistä mikäkin haara alkaa ja 
mikä on vielä runkoa



Diagnoosi luokkana

Diagnoosi on käyttökelpoinen abstraktio

Radiaalinen luokka
Tyyppitapaus, joka perustuu 
sensorimotoris-affektiiviseen 
kokemukseen ja variaatioita
Esim. Äiti

Adoptioäiti, isoäiti, oma äiti, kasvattiäiti 
jne.



Ihmisestä ihminen

Ihmisapinoihin verrattuna aivojen oleellisimmat erot 
valkean aineen määrässä ja aivojen eri osien välisten 
rakenteiden yhteyksissä

Rilling ja Seligman 2002

Rakenteiden yhteydet ovat lisänneet kognitiivista 
joustavuutta, ajattelun sujuvuutta (cognitive fluency)

Aivojen modulariteetti apinoilla suurempaa, ihmisellä 
vähäisempää

=> jos modulariteetti suurta, olisivat häiriöt yleensä 
täysin diskreettejä



Psykiatrinen diagnoosi: tarkkarajaisuus

Jatkuvuus ei poissulje sitä, 
että oireyhtymissä voi olla 
laadullisesti eroavia 
oireryvästymiä

Tarkan rajan puuttuminen 
ei ole näyttöä siitä ettei ole 
mielekästä puhua eri 
luokista



Onko sielun ruumiillinen hoito 
hyvä asia?



Neurohistoriallinen tausta

Kulttuuriset mekanismit 
muokkaavat aivojen ja ruumiin 
kemiaa

Psykotropia toimii 
evoluutiosäännöillä
Diversifikaatio, amplifikaatio 
ja selektio
Kulttuurin ja biologian 
konvergentti evoluutio
Psykotropia on moderniuden 
perusehto 

24.4.2008 31

”Civilization enabled important 
aspects of human biology”
-Daniel Lord Smail

Psykotropia



Neurohistoriallinen tausta

Teletropia
Sosiaalinen teknologia joka muuttaa 
muitten ihmisten biologian toimintaa
Instituutiot, hierarkiat, politiikka, 
julkisuus, uskonto

24.4.2008 32



Neurohistoriallinen tausta

Autotropia
Oma toiminta muuttaa biokemiaa, 
proteiinisynteesiä, mielialaa, emootioita 
jne.
Eurooppalainen sivilisaatio on keskiajan 
jälkeen merkinnyt lisääntyvää autotropiaa

24.4.2008 33

Merkinnyt lisääntyvää 
aineellisuuden hyödyntämistä



Aine ja usko

Erilaisia aineita on käytetty tuhansia vuosia 
uskonnollisten kokemusten edistämiseen

Psykoaktiivinen aine yhdistetty syvemmän 
totuuden löytämiseen, minuuskokemuksen 
laajempaan hahmottamiseen

Koe: vapaaehtoiset nauttivat psilosybiiniä => 
syvällisiä merkityksellisyyden kokemuksia, 
hengellisiä merkityksiä sekä pitkäaikaisia 
positiivisiksi koettuja asenteen ja 
käyttäytymisen muutoksia



Suorituksen parantaminen

Neuroenhancer

Kofeiini

Stimulantit
62 % metyylifenidaatti, 
44 % modafiniili
Käyttö suurinta 18-25-
vuotiailla

the numbers suggest a 
significant amount of drug-
taking among academics

7.1.2009 Korkeila J 35

Nature 2008 doi:10.1038/452674



Eetikkojen huolenaiheet

Haittavaikutukset

Luonteen rapautuminen

Aineiden epätasainen saatavuus

Käyttö vertaispaineiden vuoksi

7.1.2009 Korkeila J 36

Nature 2008 doi:10.1038/452674



Lääkehoito

Efektikoot keskinkertaisia (0.3-0.4) keskivaikean 
depression akuuttihoidossa, pitkäaikaishoidossa 
vaikutuksen koko suurempi
Vaikeassa masennuksessa efektikoko suuri 0.7



Depression 
farmakogenomiikka

farmakokineettiset Dialogues Clin Neurosci. 2008;10(4):401-8.



Farmakogenomiikka 2

reseptorigeenit
Dialogues Clin Neurosci. 2008;10(4):401-8.



Lääkinnän etiikkaa

Onko olemassa a priori eettistä perustetta pitää 
bioteknologista sielun hoitoa kyseenalaisena?

On vastuun pakenemista pyytää lääkettä 
luomaan välinpitämättömyyttä velvollisuuksiin 
nähden; tämä on kohtalokas pakoilua joka 
johtaa epäonnistumiseen

Paavi Paavali

Lääketiede määrittelee itseyden kielen ja 
moraalin

Murray SJ 2007



Lääkinnän etiikkaa

Psykofarmakologinen kalvinismi

Heppoinen optimismi

Psykiatrisen häiriön hoito tulee jatkossakin 
olemaan jossain määrin kiistanalaista

Ihmisten perustavaa laatua oleva erilaisuus
Arvojen ja ideoiden moninaisuuden vahva 
yhtenäistyminen on erinomaisen 
epätodennäköistä

”Mitä on inhimillinen kukoistus?”



Lääkinnän etiikka

Milloin masennus tai ahdistus on niin vaikea että sitä 
tulee hoitaa?

Universaali-ihmisen oletus: raja olisi jotenkin 
essentialistisesti määriteltävissä

Hoidon perusteella on etujen ja haittojen suhde ja että 
hoito voidaan toteuttaa rajallisia voimavaroja 
tuhlaamatta

Yksilötasolla edellyttää aina hyvää potilaan 
ymmärtämistä

Universaalisäännön löytäminen hoitojen paremmuuden 
määrittelemiseksi on tuskin löydettävissä



Tapaus 1

Pitkällä aikavälillä (useampi vuosi) kehittynyt 
masennus

Potilas ajatellut olevansa luonteeltaan 
alakuloinen, vetäytyvä ja herkästi stressaantuva

Lopulta pitänyt masennusta omana piirteenään

Lääkehoito tuottaa merkittävän muutoksen 
tavassa nähdä itseä ja tulkita omia tunteita sekä 
ajatuksia



Tapaus 2

Vaihtanut ammattia työuupumuksen vuoksi, 
tästä huolimatta tila vaikeutui

Oli sairaalassa hoidossa jossa sai SSRI-lääkettä

Masennus lievittyi mutta koki tulleensa 
välinpitämättömäksi lapsistaan

Lopetti lääkityksen ja alkoi saada tuskaisuuden 
aaltoja, tila jatkui 2 vuotta

Ei halua lääkettä => EPA 1000 mg + mäkikuisma


