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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kroonisen somaattisen sairauden yhteyttä depressioon ja psykososiaalisiin resurssitekijöihin nuorten aikuisten
keskuudessa. Tutkitut psykososiaaliset resurssitekijät käsittivät coping-tyylit, kontrolliodotukset (locus of control) sekä sosiaalisen tuen.
Tavoitteena oli lisäksi selvittää psykososiaalisten resurssien roolia kroonisen sairauden ja depression välisessä yhteydessä.
Tutkimus perustui kyselyaineistoon, joka saatiin tamperelaisnuorten keskuudessa suoritetun kohorttitutkimuksen seurantavaiheesta vuodelta
1999, jolloin vastaajat olivat 32-vuotiaita. Tutkimus oli luonteeltaan poikkileikkaustutkimus. Kroonisesti sairaiden ryhmä (n=257) muodostettiin
vastaajien itsensä ilmoittamien sairauksien (mm. diabetes, astma, migreeni) perusteella. Terveiden verrokkien ryhmä (n=664) koostui vastaajista,
jotka eivät ilmoittaneet yhtään kroonista somaattista sairautta. Depressiota mitattiin Beck Depression Inventoryn 13-osioisen version
suomalaisella muunnoksella. Coping-taipumusten mittari käsitti faktorianalyysin perusteella seuraavat neljä komponenttia: 1) kognitiivinen, 2)
emotionaalinen, 3) sosiaalisen tuen hakeminen ja 4) aktiivinen, ongelmanratkaisuun keskittyvä. Sosiaalisen tuen mittarit käsittivät sosiaalisen
integraation (avio-/avoliitto ja verkoston koko) sekä koetun tuen (tuen saatavus ja tyytyväisyys tukeen). Analyysimenetelminä käytettiin Khiin
neliö -testiä, yksisuuntaista varianssianalyysiä, Mann-Whitney U -testiä sekä logistista regressiota.
Tulokset osoittivat, että kroonisesti sairaat miehet raportoivat enemmän depressiota kuin terveet miehet. Sairaat miehet olivat myös useammin
taipuvaisia käyttämään emootioden säätelyyn keskittyviä selviytymisstrategioita, heidän kontrolliodotuksensa olivat enemmän ulkoisia ja lisäksi
he olivat harvemmin avio- tai avoliitossa verrattuna terveisiin miehiin. Havaittu kroonisen sairauden ja depression välinen yhteys miehillä hävisi,
kun emootioihin keskittyvän coping-taipumuksen ja kontrolliodotusten vaikutukset otettiin huomioon, mikä indikoi näiden resurssitekijöiden
mahdollista välittävää roolia kroonisen sairauden ja depression välisessä yhteydessä. Naisilla krooninen sairaus ei assosioitunut depressioon tai
psykososiaalisiin resursseihin. Muutamien psykososiaalisten resurssitekijöiden kohdalla havaittiin resurssitekijän depressiolta suojaavan
vaikutuksen esiintyvän tai korostuvan vain sairaiden ryhmässä (buffering effect): sairailla miehillä aktiivinen, ongelmakeskeinen
coping-taipumus, samoin kuin sairailla naisilla koettu sosiaalinen tuki, näyttivät toimivan depressiolta suojaavina puskureina.
Tulosten perusteella nuorten aikuisten keskuudessa kroonisen sairauden ja depression välinen yhteys on sukupuolisidonnainen ilmiö: kroonisesti
sairaat miehet raportoivat enemmän depressiota kuin terveet miehet, mutta naisten keskuudessa krooninen sairaus ja depressio eivät näytä olevan
yhteydessä toisiinsa. Tulokset korostavat psykososiaalisten resurssitekijöiden merkitystä kroonisen sairauden ja depression välisen yhteyden
tutkimuksessa yleensä sekä erityisesti havaitunkaltaisten sukupuolierojen ymmärtämisessä tässä yhteydessä. Prevention kannalta kroonisesti
sairaat nuoret aikuiset miehet tulisi tunnistaa mahdollisena depression riskiryhmänä. Heille tulisi tarvittaessa tarjota neuvontaa ja tukea
aktiivisten coping-strategioiden oppimisessa sekä sisäisen kontrollintunteen säilyttämisessä.
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