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-aikakauslehden päätoimittaja.

Hänen ensimmäinen teoksensa 
oli vuonna 2004 julkaistu elämäkerta 
Kennedy-klaaniin kuuluneesta poliiti-
kosta ja aktivistista Sargent Shriverista.

»Terve Scott», Kennedy sanoi.
»Tuota, terve», sanoin ja yritin 

kiivaasti keksiä uskottavaa selitystä 
sille, miksi juoksin talossa cocktail-
aikaan ilman housuja, läpimärkänä 
hiestä, likaiseen ja haisevaan pyyh-
keeseen kietoutuneena. Kennedy ja 
hänen ystävänsä eivät kuitenkaan 
olleet moksiskaan vaan jatkoivat alas 
portaita, aivan kuin oman ulosteensa 
tuhrimat puolialastomat vieraat olisivat 
heillä hyvinkin tavallisia.

              »OLEN 
            KUIN SORSA 
      – POLJEN NIIN 
                 VIMMATUSTI 
              PYSYÄKSENI 
                     PINNALLA .»

M
ICHAEL LIONSTAR

Monipuolinen kuvaus 
ahdistuneisuudesta, 
sen historiasta ja hoidosta.

Mikä saa aikuisen miehen pelkäämään kuolemaa tiskates-
saan astioita? Tuntemaan huimausta ja vapinaa tavallisessa 
kokouksessa?
Kirjailija Scott Stosselin elämä ahdistuneisuushäiriön 
kanssa on ollut juuri tätä: kuolemanpelkoa arjen keskellä. 
Tuskastuneena hän alkaa tutkia taudin perimmäistä olemus-
ta. Johtuuko ahdistuneisuushäiriö geeneistä, lapsuuden trau-
masta vai aivojen kemiallisesta epätasapainosta?
Stossel haastattelee asiantuntijoita ja perehtyy ahdistu-
neisuushäiriön historiaan. Hän yrittää ymmärtää omaa pii-
naansa – ja löytää sille jopa tarkoituksen.
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Ensimmäinen osa

Ahdistuksen 
 arvoitus



E n s i m m ä i n e n  l u k u

Ahdistuksen olemus

Eikä yhdelläkään Suurinkvisiittorilla ole niin kammot-
tavia keinoja käytettävissään kuin ahdistuksella. Eikä 
yksikään vakoilija osaa niin ovelasti paljastaa vihollisen 
heikkoa hetkeä ja kohtaa, eikä kukaan tuomari ymmärrä 
kuulustella niin tehokkaasti syytettyä kuin ahdistus, joka 
ei koskaan jätä omistajaansa, ei hajamielisyyden enem-
pää kuin melun tai työn vuoksi, ei päivällä eikä yöllä.

−søren  k ierkegaard, 

Ahdistus (1844)

Varmaksi jää, että ahdistuneisuuden ongelma on solmu-
kohta, missä mitä erilaisimmat ja keskeisimmät kysymyk-
set yhtyvät, arvoitus, jonka ratkaisusta lankeaa kirkasta 
valoa koko sielunelämäämme.

−s igmund freud,

Johdatus psykoanalyysiin (1933)

Minulla on ikävä taipumus romahtaa tärkeillä hetkillä.
Alan esimerkiksi voida hirvittävän huonosti, kun sei-

son vermontilaisen kirkon alttarilla odottamassa tulevaa 
vaimoani. Kyse ei ole mistään epämääräisestä kuvotuksesta 
vaan oksetuksesta, johon liittyy vapina – ja ennen kaikkea 
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hikoilu. On heinäkuun alku, joten kirkossa on kuuma ja 
monet hikoilevat kesäpuvuissaan ja -mekoissaan. Eivät tosin 
sillä lailla kuin minä. Kun häämarssi alkaa soida, otsalleni 
ja ylähuulelle kihoaa hikihelmiä. Hääkuvissa seistä törötän 
alttarilla irvokas hymy huulillani ja katson morsianta, joka 
lähestyy isänsä käsipuolessa: kuvissa Susanna hehkuu, minä 
kimmellän. Siinä vaiheessa kun Susanna asettuu seisomaan 
viereeni, hiki virtaa jo noroina silmiini ja tipahtelee kau-
lukselle. Käännymme papin puoleen. Papin takana seisovat 
ystävät, joita olemme pyytäneet lukemaan raamatuntekstejä. 
Huomaan kuinka he katsovat minua silminnähden huo-
lestuneina. Mikä häntä vaivaa? kuvittelen heidän ajattele-
van. Aikooko hän pyörtyä? Alan hikoilla entistä enemmän. 
Takanani seisova bestman taputtaa minua olalle ja ojentaa 
nenäliinan, jotta voin pyyhkiä otsaa. Ystäväni Cathy, joka 
istuu monen penkkirivin päässä alttarilta, kertoo minulle 
myöhemmin, että hänen olisi tehnyt mieli tuoda minulle 
lasillinen vettä. Näytin kuulemma siltä kuin olisin juossut 
maratonin.

Raamatunlukijoiden ilmeistä ei kuvastu enää pieni huoli 
vaan kauhu, siltä se minusta ainakin näyttää. Kuoleeko hän? 
Alan itsekin huolestua. Olen nimittäin alkanut täristä. Enkä 
tarkoita mitään pientä vapinaa, sellaista olematonta värinää, 
jonka huomaisi vain jos pitelisin kädessäni paperia. Minusta 
tuntuu kuin olisin saamassa kouristuskohtauksen. Keskityn 
siihen, etteivät jalkani pettäisi kuin epileptikolla, ja toivon 
että housuni ovat tarpeeksi väljät, jotta tärinää ei huomaa 
kovin selvästi. Tukeudun tulevaan vaimooni – tärinää on 
mahdoton salata häneltä – ja hän yrittää parhaansa mukaan 
pidellä minua tolpillani.

Pappi puhuu ja puhuu, mutta minulla ei ole aavistusta-
kaan mitä hän sanoo. (En ole niin sanotusti hetkessä läsnä.) 
Toivon hartaasti, että hän kiirehtisi ja pääsisin vihdoin pii-
nasta. Pappi pitää tauon ja katsoo morsianta ja minua. Näh-
dessään kylmästä hiestä kiiltävät kasvoni ja pakokauhuisen 
katseeni hän huolestuu. »Onko kaikki hyvin?» hän kysyy 
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äänettömästi. Nyökkään avuttomana. (Mitä hän tekisi, jos 
sanoisin, että ei ole? Tyhjentäisi kirkon? Kuolisin häpeästä.)

Papin jatkaessa toimitusta kamppailen kolmea asiaa vas-
taan: raajojen tärinää, oksentamisenhalua ja tajuttomuutta. 
Samalla ajattelen: Päästäkää minut pois täältä. Miksi? Siksi 
että kirkossa on melkein kolmesataa ystävää, perheenjäsentä 
ja työtoveria, jotka seuraavat vihkitoimitustamme, ja minä 
olen pyörtymäisilläni. Olen menettänyt kehoni hallinnan. 
Tämän piti olla yksi elämäni onnellisimmista ja tärkeim-
mistä hetkistä, mutta tunnen oloni surkeaksi. Pelkään, etten 
selviä hengissä.

Yritän noudattaa vihkiseremoniaa hikoilusta ja vapinas-
ta huolimatta, sanon »tahdon», ujutan sormuksen sormeen, 
suutelen morsianta. Kaiken aikaa mietin hirvittävän huo-
lissani mitä kaikki vieraat, vaimoni vanhemmat ja ystävät, 
omat työtoverini, ajattelevat. Onko hän alkanut katua nai-
misiinmenoa? Onko hän luonteeltaan heikko? Pelkuri? Epä-
kelpo puoliso? Jos joku vaimoni ystävä on jotakin epäillyt, 
pelkään että epäilykset saavat vahvistuksen. Tiesinhän minä, 
kuvittelen heidän ajattelevan. Näkeehän sen, ettei mies ole 
hänelle tarpeeksi hyvä. Näytän siltä kuin olisin käynyt suih-
kussa vaatteet päällä. Hikirauhaseni – fyysinen haurauteni, 
heikko hengenlaatuni – ovat kaiken kansan nähtävillä. Koko 
olemassaoloni arvottomuus on paljastunut.

Toimitus loppuu armeliaasti. Astelen likomärkänä pit-
kin keskikäytävää ja takerrun kiitollisena tuoreeseen vaimoo-
ni, ja kun astumme ulos kirkosta, fyysiset oireet helpotta-
vat. En rupea kouristelemaan. En aio pyörtyä. Mutta minä 
vain esitän onnellista, kun seison onniteltavana ja kun myö-
hemmin juon maljoja ja tanssin häävastaanotolla. Hymyi-
len kameralle, kättelen ihmisiä – ja haluan kuolla. Kuinka 
muutenkaan? Olen epäonnistunut naimisiin menemisessä, 
yhdessä miehen tärkeimmistä tehtävistä. Miten minä tämän-
kin olen saanut möhlittyä? Seuraavat kolme vuorokautta 
kärsin julmasta, raastavasta epätoivosta.
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Harva menehtyy ahdistukseen, mutta moni mieluummin 
kuolisi kuin kokisi sen jähmetyksen ja kärsimyksen, joka 
ahdistukseen pahimmillaan liittyy.

−david  h .  barlow, 

Anxiety and Its Disorders (2004) 

Häät eivät olleet ensimmäinen kerta kun romahdin eikä vii-
meinen. Ensimmäisen lapsemme syntyessä hoitajat joutui-
vat hetkeksi hylkäämään vaimoni ja huolehtimaan minusta, 
kun valahdin kalpeaksi ja tuuperruin. Olen lamaantunut 
äärimmäisen nolosti pitäessäni yleisöluentoja ja esitelmiä, ja 
monta kertaa olen joutunut jopa pakenemaan lavalta. Olen 
hylännyt seuralaiseni treffeillä, poistunut kesken kaiken ten-
teistä ja luhistunut työhaastattelussa, lentokoneessa, junassa, 
autossa ja ihan vain kadulla kävellessäni. Aivan tavallisina 
päivinä, tehdessäni aivan arkisia asioita – lukiessani, makoil-
lessani sängyssä, puhuessani puhelimessa, istuessani kokouk-
sessa, pelatessani tennistä – minut on vallannut kokonaisval-
tainen eksistentiaalinen pelko, joka aiheuttaa pahoinvointia, 
huimausta, vapinaa ja lukemattomia muita fyysisiä oireita. 
Niinä hetkinä olen joskus pelännyt kuoleman tai jonkin 
vielä pahemman olevan aivan nurkan takana.

Silloinkin kun en kärsi äkillisistä pelkokohtauksista, 
minua raastaa huoli. Olen huolissani terveydestäni ja per-
heeni terveydestä, raha-asioista, töistä, auton kolinasta ja 
kellarissa kuuluvasta tiputtelusta, ruumiin rappeutumisesta 
ja kuoleman vääjäämättömyydestä, kaikesta enkä mistään. 
Joskus huoli muuntuu pieniksi fyysisiksi vaivoiksi, kuten 
vatsakivuksi, päänsäryksi, huimaukseksi, säryksi käsissä ja 
jaloissa, tai vain huonoksi oloksi, niin kuin olisin flunssassa. 
Aina välillä minulla on ollut ahdistuksen takia hankaluuksia 
hengittää, niellä ja jopa kävellä. Hankaluuksista tulee pakko-
mielle enkä pysty ajattelemaan mitään muuta.

Kärsin myös useista yksittäisistä peloista tai fobioista. 
Tässä muutama: ahtaan paikan kammo (klaustrofobia), 
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korkean paikan kammo (akrofobia), pyörtymisen pelko (as-
tenofobia), pelko että olen kaukana kotoa enkä pääse takai-
sin (eräs torikammon alalaji), bakteerikammo (basillofobia), 
juustokammo (turofobia), julkisen puhumisen pelko (sosiaa-
lisen fobian alalaji), lentopelko (aerofobia), oksentamisen 
pelko (emetofobia) ja totta kai lentokoneissa oksentamisen 
pelko (aeronausifobia).

Kun äiti opiskeli iltakoulussa oikeustiedettä, vietin illat 
kotona lapsenvahdin kanssa ja pelkäsin, että vanhempani 
olivat kuolleet kolarissa tai hylänneet minut (sitä kutsu-
taan eroahdistukseksi). Seitsemänvuotiaana olin jo kulut-
tanut huoneeni kokolattiamattoon urat kun ramppasin 
edestakaisin ja yritin tahdonvoimalla pakottaa vanhemmat 
tulemaan kotiin. Ensimmäisellä luokalla vietin iltapäivän 
toisensa jälkeen kouluhoitajan vastaanotolla psykosomaat-
tisten päänsärkyjen takia ja anelin, että saisin lähteä kotiin. 
Kolmanteen luokkaan mennessä päänsäryt olivat vaihtuneet 
vatsakivuiksi, mutta päivittäinen taival hoitajan luo jatkui. 
Lukiossa hävisin tahallani tennis- ja squashotteluita välttyäk-
seni kilpailutilanteiden aiheuttamalta ahdistukselta. Kou-
luvuosien ainokaisilla treffeillä aloin hermoilla, kun tyttö 
nojautui romanttisella hetkellä lähemmäs, jotta voisimme 
suudella (katselimme ulkona tähtiä hänen teleskoopillaan). 
Ahdistuin niin, että pelkäsin oksentavani ja peräännyin. En 
enää soittanut hänelle, koska minua nolotti.

Olen siis ollut jotakuinkin kaksivuotiaasta saakka her-
moheikko kimppu fobioita, pelkoja ja neurooseja. Olin 
kymmenen, kun minut vietiin ensin psykiatriseen sairaalaan 
arvioitavaksi ja sitten terapiaan. Siitä saakka olen yrittänyt 
nujertaa ahdistukseni jos minkälaisilla keinoilla.

Terapioita on ollut joka lähtöön: yksilöpsykoterapia 
(kolmen vuosikymmenen edestä), perheterapia, ryhmä-
terapia, kognitiivinen käyttäytymisterapia, rationaalis-emo-
tionaalinen terapia, hyväksymis- ja omistautumisterapia, 
hypnoosi, meditaatio, roolileikit, interoseptiivinen altistus-
terapia, suora altistushoito, supportiivis-ekspressiivinen tera-
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pia, silmänliiketerapia, itsehoitokirjallisuuden harjoitukset, 
hieronta, rukoilu, akupunktio, jooga, stoalainen filosofia ja 
kasetit, jotka tilasin yöllä ostostelevisiosta.

Melkoinen määrä lääkkeitäkin on tullut kokeiltua: 
Thorazine, imipramiini, desipramiini, kloorifeniramiini, 
Nardil, BuSpar, Prozac, Zoloft, Paxil, Wellbutrin,  Effexor, 
Celexa, Lexapro, Cymbalta, Luvox, tratsodoni,  Levoxyl, 
 propranololi, Tranxene, Serax, Centrax, mäkikuisma, 
 Zolpidem, Valium, Librium, Ativan, Xanax, Klonopin.

Lisäksi olen yrittänyt häätää ahdistuksen oluella, viinillä, 
ginillä, maissiviskillä, vodkalla ja mallasviskillä.

Yksikään edellä mainittu ei ole auttanut pätkän vertaa.
Oikeastaan se ei pidä täysin paikkaansa. Osa lääkkeistä 

on auttanut hiukan, hetken aikaa. Kärsin ankarasta ahdis-
tuksesta yläkouluaikana 1980-luvun alussa, mutta Thorazi-
nen (antipsykoosilääke, joka luokiteltiin aiemmin vahvaksi 
rauhoitteeksi) ja imipramiinin (trisyklinen masennus lääke) 
ansiosta en sentään joutunut psykiatriseen sairaalaan. 
 Desipramiini, joka sekin on trisyklinen masennuslääke, 
auttoi muutaman vuoden vähän yli kaksikymppisenä. Kol-
meakymppiä lähestyessäni Paxil, selektiivinen serotoniinin 
takaisinoton estäjä, vähensi ahdistusta huomattavasti puo-
lisen vuotta, mutta sitten pelko riistäytyi taas valloilleen. 
Huomattavat määrät Xanaxia, propranololia ja vodkaa aut-
toivat minut selviämään (jotenkuten) kirjakiertueesta sekä 
erinäisistä yleisöluennoista ja televisioesiintymisistä vähän 
päälle kolmekymppisenä. Tuplaviski, Xanax ja pahoinvointi-
lääke Dramamine voivat joskus tehdä lentämisestä siedet-
tävää, kunhan otan ne ennen lähtöä. Ja jos kumoan kaksi 
tuplaviskiä kyllin nopeasti peräkkäin, eksistentiaalinen pelko 
saattaa vähän peittyä ja tuntua etäisemmältä.

Mikään hoito ei kuitenkaan ole olennaisesti vähen-
tänyt taustalla olevaa ahdistusta. Se tuntuu kietoutuneen 
sieluuni ja iskostuneen kehooni niin että elämäni on aika 
ajoin viheliäistä. Vuosien vieriessä olen lakannut uskomasta 
paranemiseen ja olen vain alkanut alistuneesti toivoa, että 
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voisin hyväksyä ahdistuksen ja löytää edes jotakin hyvää tai 
hyödyllistä siitä, että olen ihan liian usein pelkkä tärisevä, 
tutiseva, neuroottinen hermoraunio.

Ahdistus on länsimaisen sivilisaation huomattavin 
 henkinen piirre.

−r.  r.  willoughby, 

Magic and Cognate Phenomena (1935)

Ahdistus ja siihen liittyvät häiriöt ovat nykyään yleisin vi-
rallisesti luokiteltujen mielenterveysongelmien ryhmä Yh-
dysvalloissa, jopa yleisempi kuin masennus ja muut mie-
lialahäiriöt. Yhdysvaltain mielenterveysinstituutin mukaan 
noin neljäkymmentä miljoonaa yhdysvaltalaista, eli melkein 
joka seitsemäs, kärsii jonkinlaisesta ahdistuneisuushäiriös-
tä. Psykiatrisen terveydenhuollon menoista ahdistuneisuus-
häiriöt aiheuttavat 31 prosenttia. Tuoreen epidemiologisen 
tutkimusaineiston perusteella elämänaikainen riski sairas-
tua ahdistuneisuushäiriöön on yli 25 prosenttia. Jos tämä 
pitää paikkansa, joka neljäs voi siis odottaa sairastuvansa 
toiminta kykyä haittaavaan ahdistukseen jossain elämän-
sä vaiheessa. Ja ahdistus todellakin haittaa toimintakykyä: 
tieteellisissä artikkeleissa on hiljattain esitetty, että ahdistu-
neisuushäiriön kanssa elämiseen liittyvät psyykkiset ja fyy-
siset haitat vastaavat diabetesta. Molemmissa tapauksissa 
haitat pystytään yleensä hallitsemaan, mutta ikäviä ne ovat 
aina ja joskus jopa kohtalokkaita. The American Journal of 
 Psychiatry -lehdessä vuonna 2006 julkaistun tutkimuksen 
mukaan Yhdysvalloissa menetetään joka vuosi 321 miljoo-
naa työpäivää ahdistuksen ja masennuksen takia. Tästä ai-
heutuu taloudelle vuosittain 50 miljardin dollarin tappiot; 
työtilastovirasto arvioi vuonna 2001, että ahdistuneisuus- 
tai stressihäiriöiden takia menetettyjen työpäivien mediaani 
on vuodessa kaksikymmentäviisi. Vuonna 2005 eli kolme 
vuotta ennen talouskriisin alkamista yhdysvaltalaisilla oli 
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53 miljoonaa reseptiä pelkästään kahdelle ahdistuslääkkeelle, 
Ativanille ja Xanaxille. (WTC-iskuja seuranneina viikkoina 
Xanax-reseptien määrä kohosi koko maassa 9 prosenttia ja 
New Yorkissa 22 prosenttia.) Syyskuun 2008 talousromah-
dus aiheutti New Yorkissa reseptipiikin: kun pankit menivät 
nurin ja pörssikurssit aloittivat syöksynsä, masennus- ja ah-
distuslääkkeitä määrättiin 9 prosenttia ja unilääkkeitä 11 pro-
senttia edellisvuotta enemmän.

Vaikka jotkut ovat esittäneet, että ahdistus olisi nimen-
omaan amerikkalainen vaiva, siitä kärsivät kyllä muutkin. 
Britannian mielenterveyssäätiön vuonna 2009 julkaisemas-
sa raportissa todettiin, että maan asukkaista 15 prosenttia 
kärsii parhaillaan ahdistuneisuushäiriöstä. Määrä on myös 
kasvussa, sillä 37 prosenttia briteistä ilmoitti tuntevansa 
enemmän pelkoa kuin aikaisemmin. Eräässä The Journal 
of the American Medical Association -lehden artikkelis-
sa todettiin hiljattain, että kliininen ahdistus on monessa 
maassa kaikkein yleisin tunne-elämän häiriö. The Canadian 
Journal of Psychiatry julkaisi vuonna 2006 kansainvälisis-
tä ahdistuneisuustutkimuksista perusteellisen katsauksen, 
jonka lopputulema oli, että maailmassa jopa joka kuudes 
ihminen kärsii ahdistuneisuushäiriöstä vähintään vuoden 
jossakin elämänsä vaiheessa. Muissakin tutkimuksissa on 
saatu vastaavia tuloksia.

Nämä luvut pätevät tietenkin vain minun kaltaisiini ih-
misiin, jotka voidaan Yhdysvaltain psykiatriyhdistyksen eli 
APA:n jossain määrin mielivaltaisten diagnostisten kriteerien 
perusteella luokitella kliinisesti ahdistuneiksi. Ahdistunei-
suudesta kärsivät kuitenkin monet muutkin kuin virallisesti 
mielenterveysongelmaiset. Perusterveydenhuollon lääkärien 
mukaan ahdistus on yleisimpiä syitä, joiden takia potilaat 
tulevat heidän vastaanotolleen – joidenkin tietojen mukaan 
jopa yleisempi kuin flunssa. Eräässä vuonna 1985 julkaistus-
sa kattavassa tutkimuksessa todettiin, että ahdistus aiheut-
ti yli 11 prosenttia kaikista yleislääkärikäynneistä, ja toinen 
tutkimus seuraavalta vuodelta väitti, että jopa kolmannes 
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potilaista kertoi lääkärilleen kärsivänsä »voimakkaasta ahdis-
tuksesta». (Muissa tutkimuksissa on todettu, että Yhdysval-
loissa 20 prosenttia perusterveydenhuollon potilaista käyttää 
jotakin bentsodiatsepiiniä, kuten Valiumia tai Xanaxia.) Sen 
lisäksi lähes jokainen ihminen on jossain vaiheessa elämään-
sä kokenut piinaavaa ahdistusta, tai pelkoa, stressiä ja huol-
ta, jotka ovat erillisiä mutta ahdistukseen liittyviä ilmiöitä. 
(Ihmiset, jotka eivät kykene tuntemaan ahdistusta, ovat ylei-
sesti ottaen huomattavasti sairaalloisempia, ja yhteiskunnan 
kannalta vaarallisempia, kuin ne jotka kärsivät akuutista tai 
perusteettomasta ahdistuksesta – he ovat nimittäin psyko-
paatteja.)

Tuskinpa kukaan enää kiistää, että aikaamme leimaa 
krooninen stressi tai että ahdistuksesta on tullut jonkinlai-
nen modernille kulttuurille ominainen vaiva. Me elämme, 
kuten atomiajan alun jälkeen on moneen kertaan todettu, 
ahdistuneisuuden aikakautta. Väite voi olla kulunut, mutta 
se tuntuu entistä todemmalta, kun Yhdysvaltoja ovat lyhyen 
ajan sisällä koetelleet terrorismin lisäksi talouskatastrofit ja 
laajat yhteiskunnalliset muutokset.

Siitä syystä onkin mielenkiintoista, että ahdistusta ei 
vielä kolmekymmentä vuotta sitten ollut edes olemassa 
kliinisenä luokituksena. Kun psykoanalyytikko Rollo May 
julkaisi 1950-luvulla teoksensa The Meaning of Anxiety, hän 
totesi, että häntä ennen vain kaksi muuta ihmistä, Søren 
Kierkegaard ja Sigmund Freud, oli kirjoittanut kokonaisen 
kirjan ahdistuksesta. Psychological Abstracts -tiivistelmäjul-
kaisun mukaan ahdistuksesta ilmestyi vuonna 1927 ainoas-
taan kolme akateemista artikkelia. Vuonna 1941 artikkeleita 
oli vaivaiset neljätoista, ja vielä niinkin myöhään kuin 1950 
vain kolmekymmentäseitsemän. Ensimmäinen pelkästään 
ahdistukselle omistettu akateeminen konferenssi järjestet-
tiin vasta kesäkuussa 1949. Vuonna 1980 – sen jälkeen kun 
markkinoille oli tuotu ahdistuneisuuden hoitoon kehitet-
tyjä uusia lääkkeitä – ahdistuneisuushäiriöt otettiin viimein 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disordersin, 
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APA:n julkaiseman psykiatrisen tautiluokituksen kolman-
teen laitokseen, jossa ne syrjäyttivät freudilaiset neuroosit. 
Toisin sanoen hoito edelsi diagnoosia: ahdistuslääkkeiden 
kehittäminen johti siihen, että ahdistukselle luotiin dia-
gnostinen luokitus.

Nykyään julkaistaan joka vuosi tuhansia artikkeleita 
ahdistuksesta, ja pelkästään ahdistuneisuuteen keskittyviä 
akateemisia lehtiä on useita. Ahdistuneisuustutkimus tuot-
taa jatkuvasti uusia löytöjä ja näkemyksiä, eivätkä ne kos-
ke pelkästään ahdistuksen syitä ja hoitoja, vaan yleisemmin 
ihmismieltä – mielen ja kehon, geenien ja käyttäytymisen 
sekä molekyylien ja tunteiden välisiä suhteita. Toiminnalli-
sen magneettikuvauksen ansiosta pystymme nykyisin pai-
kantamaan erilaisia subjektiivisia tunteita aivojen tiettyihin 
osiin ja voimme jopa erottaa ahdistuneisuuden eri muoto-
ja toisistaan sen perusteella, miten ne näkyvät aivojen toi-
minnassa. Esimerkiksi yleinen huoli tulevista tapahtumista 
– kuten minun huoleni siitä, pysyykö kustannusala hengissä 
kyllin pitkään, jotta tämä kirja ehditään julkaista, tai onko 
lapsillani varaa mennä yliopistoon – ilmenee usein otsaloh-
kon aivokuoren yliaktiivisuutena. Joidenkin ihmisten ko-
kema voimakas ahdistus julkisen esiintymisen yhteydessä 
– niin kuin se lääkkeillä ja alkoholilla turrutettu kauhu jota 
itse tunsin luennoidessani tässä taannoin – tai erittäin ujo-
jen ihmisten kokema sosiaalinen ahdistus näkyvät yleensä 
ylimääräisenä aktiivisuutena aivojen pihtipoimun etuosassa. 
Pakko-oireinen ahdistus puolestaan voi aivokuvannukses-
sa ilmetä häiriöinä otsalohkon ja tyvitumakkeiden välisessä 
yhteydessä. Neurotutkija Joseph LeDouxin 1980-luvulla te-
kemän uraauurtavan tutkimuksen ansiosta tiedämme myös, 
että aivojen pohjukassa sijaitseva pieni elin, mantelituma-
ke, synnyttää tavalla tai toisella useimmat pelkoon liittyvät 
tunteet ja teot, tai jos ei synnytä niin ainakin ne käsitellään 
kyseisessä mantelinmuotoisessa elimessä. Iso osa ahdistuksen 
neurotieteellisestä tutkimuksesta onkin viimeiset viisitoista 
vuotta keskittynyt juuri mantelitumakkeeseen.
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Tiedämme huomattavasti enemmän kuin Freud tai 
Kierkegaard siitä, miten erilaiset välittäjäaineet – esimerkiksi 
serotoniini, dopamiini, gamma-aminovoihappo, noradrena-
liini ja neuropeptidi Y – vähentävät tai lisäävät ahdistusta. 
Tiedämme myös, että ahdistukseen liittyy vahva geneettinen 
tekijä, ja olemme jopa selvittämässä kohtuullisen tarkasti, 
mitkä geenit siihen vaikuttavat. Tutkimuksia on satamäärin. 
Esimerkiksi vuonna 2002 Harvardin yliopiston tutkijat tun-
nistivat geenin, jonka media risti »Woody Allen -geeniksi», 
koska se aktivoi tietyn neuroniryhmän mantelitumakkeessa 
ja muualla siinä hermoverkoston osassa, joka hallitsee pelo-
kasta käyttäytymistä. Tutkijat ovat tunnistamaisillaan useita 
vastaavia ehdokasgeenejä, eivätkä he tutki pelkästään tilas-
tollista yhteyttä tiettyjen geenivarianttien ja ahdistuneisuus-
häiriöiden välillä, vaan myös niitä kemiallisia ja neuroanato-
misia mekanismeja, joihin yhteys perustuu. Tavoitteena on 
ymmärtää, mikä täsmälleen ottaen muuttaa geneettisen alt-
tiuden todelliseksi ahdistuneisuuden tunteeksi tai häiriöksi.

»Ahdistuksen tutkiminen sekä tunteena että häiriönä 
kiinnostaa monia nimenomaan siksi», sanoo tohtori Tho-
mas Insel, Yhdysvaltain mielenterveysinstituutin johtaja, 
»että se on niitä alueita, joilla voimme pian siirtyä mole-
kyylien, solujen ja järjestelmän ymmärtämisestä tunteen 
ja käyttäytymisen tasolle. Pystymme vihdoin yhdistämään 
toisiinsa ahdistuneisuuteen liittyvät geenit, solut ja aivojen 
eri järjestelmät.»

Pelko syntyy mielen heikkoudesta eikä sen tähden kuulu 
järjen piiriin.

−baruch sp inoz a  (n .  1670 )

Vaikka neurokemian ja neuroanatomian tutkimus onkin 
johtanut huomattaviin edistysaskeliin, oman kokemukse-
ni mukaan psykologit eivät edelleenkään ole yhtä mieltä 
ahdistuksen syistä ja hoitotavoista. Tapaamani psykiatrit ja 
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psykofarmakologit sanovat minulle, että lääkkeet ovat hoito 
ahdistukseeni; kognitiiviset käyttäytymisterapeutit sanovat 
joskus, että lääkkeet osittain aiheuttavat ahdistukseni.

Kognitiivisen käyttäytymisterapian ja psykofarmakolo-
gian välinen kahnaus on vain tuorein toisinto kiistasta, joka 
on tuhansia vuosia vanha. Molekyylibiologian, biokemian, 
regressioanalyysin ja toiminnallisen magneettikuvauksen 
kehityksen myötä psykologiasta on tullut tieteellisesti täs-
mällisempää. On myös voitu kehittää hoitokeinoja, jois-
ta Freud ja hänen edeltäjänsä eivät osanneet edes uneksia. 
Kuten Thomas Insel edellä sanoi, ahdistuneisuustutkimus 
on nykyään etulinjassa kun tutkitaan ihmisen psykologiaa 
tieteellisesti. Yhtä lailla voidaan kuitenkin todeta: ei mitään 
uutta auringon alla.

Kognitiivisen käyttäytymisterapian edeltäjänä voidaan 
pitää 1600-luvulla elänyttä hollanninjuutalaista filosofia Ba-
ruch Spinozaa. Hän uskoi ahdistuksen olevan pelkkä loogi-
nen ongelma. Virheellinen ajattelu saa meidät pelkäämään 
asioita, joita emme voi hallita, totesi Spinoza ja ennakoi yli 
kolmellasadalla vuodella kognitiivisten käyttäytymistera-
peuttien perustelua virheellisistä uskomuksista. (Jos jotakin 
ei pysty hallitsemaan, sitä ei kannata pelätä, koska pelolla 
ei saavuteta mitään.) Spinozan filosofia tuntuu hyödyttä-
neen ainakin häntä itseään, sillä elämäkerroissa hänen to-
detaan olleen erinomaisen tasaluontoinen ihminen. Noin 
tuhatkuusi sataa vuotta ennen Spinozaa stoalainen filosofi 
Epiktetos ennakoi samaa ajatusta virheellisistä kognitiois-
ta. »Eivät asiat sinänsä saa ihmisiä menettämään mielen-
rauhaansa vaan heidän käsityksensä asioista», hän kirjoitti 
ajanlaskun ensimmäisellä vuosisadalla. Epiktetoksen mieles-
tä ahdistuksen juuret eivät olleet ihmisen biologiassa, vaan 
siinä miten ymmärrämme todellisuuden. Ahdistuksen lievit-
tämiseksi täytyy »korjata väärät havainnot» (kuten kognitii-
viset käyttäytymisterapeutit sanoisivat). Stoalaiset saattoivat 
jopa panna alulle koko kognitiivisen käyttäytymisterapian, 
sillä Epiktetoksen aikalainen Seneca kirjoitti: »Meitä pelotta-
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via asioita on enemmän kuin meitä [vahingoittavia] asioita, 
ja useammin kärsimme mielikuviemme kuin itse asioiden 
takia.» Samaa mieltä oli Aaron Beck, kognitiivisen käyttäy-
tymisterapian virallinen perustaja, kaksituhatta vuotta myö-
hemmin 1950-luvulla.*

Modernin psykofarmakologian edeltäjiä voi etsiä vielä 
kauempaa menneisyydestä. Kreikkalainen lääkäri Hippo-
krates tuli 300-luvulla eaa. siihen tulokseen, että sairaal-
loinen ahdistuneisuus oli selkeästi biologinen ja lääketie-
teellinen ongelma. »Jos [mieleltään sairaan ihmisen] pää 
avataan», Hippokrates kirjoitti, »voidaan todeta, että aivot 
ovat kosteat, täynnä hikeä ja haisevat pahalta.» Hippokra-
teen mielestä ruumiin nesteet aiheuttivat hulluuden, ja sa-
pen yhtäkkinen virtaus aivoihin sai ihmisen ahdistumaan. 
(Hippokrateen jälkeen Aristoteles painotti sapen lämpö-
tilaa: kuumempi sappi synnytti lämpöä ja innostusta kun 
taas kylmä sappi aiheutti ahdistusta ja pelkuruutta.) Hip-
pokrateen käsityksen mukaan ahdistus ja muut psykiatri-
set häiriöt olivat lääketieteellis-biologisia ongelmia, joita 
hoidettiin parhaiten palauttamalla ruumiinnesteiden tasa-
paino.**

|* Seneca ennakoi tietyllä tapaa myös Franklin D. Rooseveltin kuu-
luisaa lausahdusta: »Meillä ei ole muuta pelättävää kuin itse pelko.»

** Hippokrates uskoi, että hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden säi-
lyttäminen vaati tasapainoa neljän ruumiinnesteen eli veren, liman, 
mustan sapen ja keltaisen sapen välillä. Ihmisen temperamentti riip-
pui nesteiden suhteellisesta tasapainosta: joku jolla veri oli hallitse-
vana nesteenä saattoi olla iholtaan punakka, luonteeltaan eläväinen 
eli sangviininen ja taipuvainen kuumapäisiin kiukkukohtauksiin, 
kun taas mustan sapen hallitessa iho oli kenties tummanpuhuva ja 
temperamentti melankolinen. Nesteiden ihanteellinen suhde (euk-
rasia) tuotti terveyden ja nesteiden epätasapaino (dyskrasia) sairau-
den. Vaikka Hippokrateen humoraalioppi on sittemmin osoitettu 
vääräksi, se säilytti asemansa kaksituhatta vuotta, aina 1700-luvulle 
saakka. Se elää edelleen ihmisten luonteita kuvaavissa sanoissa, kuten 
»sapekas» ja »flegmaattinen», ja yleisemmin lääketieteellis-biologise-
na lähestymistapana ahdistukseen ja psyykkisiin sairauksiin.
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»Terve Scott», Kennedy sanoi.
»Tuota, terve», sanoin ja yritin 

kiivaasti keksiä uskottavaa selitystä 
sille, miksi juoksin talossa cocktail-
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Monipuolinen kuvaus 
ahdistuneisuudesta, 
sen historiasta ja hoidosta.

Mikä saa aikuisen miehen pelkäämään kuolemaa tiskates-
saan astioita? Tuntemaan huimausta ja vapinaa tavallisessa 
kokouksessa?
Kirjailija Scott Stosselin elämä ahdistuneisuushäiriön 
kanssa on ollut juuri tätä: kuolemanpelkoa arjen keskellä. 
Tuskastuneena hän alkaa tutkia taudin perimmäistä olemus-
ta. Johtuuko ahdistuneisuushäiriö geeneistä, lapsuuden trau-
masta vai aivojen kemiallisesta epätasapainosta?
Stossel haastattelee asiantuntijoita ja perehtyy ahdistu-
neisuushäiriön historiaan. Hän yrittää ymmärtää omaa pii-
naansa – ja löytää sille jopa tarkoituksen.

S
C

O
T

T
S

T
O

S
S

E
L

14 ISBN 978-951-0-40897-1

9 789510 408971
PÄÄLLYS  JUSSI KARJALAINEN




