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Pääkirjoitus��� �����

Skitsofrenia diagnosoidaan oirekokonaisuu-
tena, ja eri potilailla oireiden, kuten aistihar-
hojen, harhaluulojen, motivaatiovaikeuksien tai 
kognition ongelmien esiintyvyys ja voimakkuus 
vaihtelevat. Oiretyyppien syyt ovat todennäköi-
sesti erilaisia, ja toisaalta yksittäinen syytekijä 
voi johtaa useisiin oiremuotoihin (1). Oire-
kriteerit täyttävää häiriötä edeltää keskusher-
moston kehitykseen vaikuttavien tekijöiden pol-
ku, jossa haavoittuvuutta lisäävien tapahtumien 
painoarvot vaihtelevat (2). 

Perintötekijöiden merkitys skitsofreniassa on 
kiistaton (3). Ne luovat keskushermoston kehi-
tystä ohjaavan biologisen perustan, jossa skitso-
freniaan sairastumisen haavoittuvuuden taso 
primaaristi määrittyy, mutta joka säilyy dynaa-
misena. Alttius muodostuu tuhansista väestös-
sä yleisesti esiintyvistä geenimuunnelmista ja 
yksittäisillä potilailla harvinaisista suuren riskin 
geenimuutoksista, jotka voivat aiheuttaa myös 
neurologisia oireita (4,5). Skitsofreniaan kytkey-
tyneet alueet liittyvät dopamiini- ja glutamaatti-
reseptoreihin, hermosolujen kalsium- ja ka-
liumkanaviin, immuunijärjestelmään, aivojen 
muovautuvuuteen ja geenien säätelyyn (4,5,6). 
Epigeneettinen muuntelu on avainasemassa 
geenien ja ympäristön yhteisvaikutusten ym-
märtämisessä. Keskushermoston kehityksessä 
on ympäristövaikutusten herkkyysjaksoja eten-

kin sikiökehityksen ja varhaislapsuuden aikana, 
mutta perimän ja ympäristön vuorovaikutus 
näyttää jatkuvan aikuisuudessakin, mikä avaa 
uusia hoitomahdollisuuksia (7). 

Sikiöajan ja varhaisen lapsuuden infektiot, 
aliravitsemus ja etenkin D-vitamiinin ja folaatin 
puutos lisäävät skitsofreniaan sairastumisen 
riskiä (8,9). Tämä saattaa selittyä keskusher-
moston, immuunijärjestelmän, rasva-aineen-
vaihdunnan ja suolistomikrobien keskinäisten 
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