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TIIVISTELMÄ

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli edesauttaa emootioiden arkkitehtuurin  ymmärtämistä.

Kosslynin ja Koenigin (1995) malli johti meidät muodostamaan hypoteesin, jonka mukaan

emotionaalinen järjestelmä jakaantuu kahteen erilliseen alijärjestelmään. Toinen näistä

järjestelmistä käsittelisi myönteisiä emootioita ja toinen kielteisiä. Ensimmäisen

hypoteesimme mukaan oikea hemisfääri olisi erikoistunut kielteisten ärsykkeiden käsittelyyn

ja vasen hemisfääri myönteisten ärsykkeiden käsittelyyn. Toinen hypoteesimme käsitteli

hemisfäärien välisen asymmetrian muuttumista henkilön emotionaalisen tilan mukaan. Tämän

hypoteesin mukaan tietynlaisen emotionaalisen tilan aikaansaaminen syventäisi hemisfäärien

välistä asymmetriaa. Tässä yhteydessä puhumme ärsykkeen “kuumasta“ käsittelystä.

Koetehtävänämme oli myönteisten, neutraalien ja kielteisten ärsykkeiden emotionaalisen

latauksen arviointi. Esitimme ärsykkeet joko oikeaan tai vasempaan näkökentän puoliskoon

(ns. jaetun näkökentän menetelmä), jolloin saatoimme verrata oikean ja vasemman

hemisfäärin suoriutumista sekä itsenäisinä että keskenään.

Tulokset eivät tukeneet hypoteesejamme. Mielenkiintoisin esiin noussut ilmiö oli se, että

oikea hemisfääri käsitteli neutraaleja ärsykkeitä nopeammin kuin vasen hemisfääri, mutta

vain saatettuamme ensin osanottajan myönteiseen emotionaaliseen tilaan.

Avainsanoja

Emootio, hemisfäärien välinen funktionaalinen asymmetria, emotionaalinen lataus,

emotionaalisen tilan aikaansaaminen.
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“Emootiot ovat eräs tapa lähestyä maailmaa.“   - Jean-Paul Sartre

1. JOHDANTO

Termillä “emootio“ on useita eri merkityksiä. Käytämme tässä merkitystä, jonka mukaan

emootiot ovat sisäisiä, subjektiivisia aistimuksia. Historian saatossa tieteellinen tutkimus on

pitkään painottanut kognition merkitystä jättäen emootiot taka-alalle, mutta sittemmin

keskustelu kognition roolista emootioiden synnyssä on muuttunut enemmänkin keskusteluksi

termin “kognitio“ merkityksestä. Kognitiosta käytämme yleisesti käytettyä määritelmää,

jonka mukaan se on informaation käsittelyä.

Emootioiden ja kognition välillä voidaan katsoa vallitsevan kahdenlaisia suhteita: joko

kognitiiviset toiminnot vaikuttavat emotionaaliseen tilaan (Lazarus, 1984) tai emootiot

vaikuttavat kognitiiviseen toimintaan (Zajonc, 1984). Kognitio voi vaikuttaa emotionaaliseen

tilaan esim. kun uhkaavaksi arvioitu ärsyke saa aikaan emootioita. Emootiot taas voivat

vaikuttaa kognitiiviseen toimintaan esim. kun pelko saa aikaan joidenkin tiettyjen reaktioiden

tai toimintojen lamaantumisen tai aiheuttaa toisia. Jälkimmäisestä tapauksesta voidaan

mainita esimerkkinä pakoonlähtöreaktio vaaratilanteessa. Joka tapauksessa emootiot ja

kognitio ovat kaksi järjestelmää, jotka vaikuttavat toistensa toimintaan. Huomattakoon

kuitenkin, että joidenkin tutkijoiden mukaan emootioita tulisi käsitellä kognitiivisena

järjestelmänä aivan kuten esim. visuaalista järjestelmää (ks. Kosslyn & Koenig, 1995).

Lisäksi hiljattain on osoitettu, että emootiot ja ns. terve järki eivät ole toisistaan

riippumattomia (ks. Damasio, 1995).

Jo 1800-luvulla Darwin (1872) avasi väylän tieteelliselle lähestymistavalle emootioihin

analysoidessaan emotionaalisille tiloille tyypillisiä ilmiöitä. Hänen jälkeensä James (1884) ja

Lange (1885) postuloivat emootioiden syntyvän elimistön antamasta, fysiologisten

reaktioiden muodostamasta palautteesta. Cannon (1927) taas väitti, että emootiot syntyivät

talamuksen (näkökukkula) aktivoituessa ja että elimistön antama palaute ei vaikuttaisi

emootioiden muodostumiseen.

Schachterin ja Singerin (1962) työ osoittaa erään ns. somaattisten eli ruumiillisten

emootioteorioiden, erityisesti Jamesin perifeerisen teorian, heikkouden. Jamesin teorian
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ongelmana on emootioiden määritteleminen fysiologisiksi muutoksiksi: “tuntemuksemme ja

niiden muutokset sitä mukaan kun nämä muutokset tapahtuvat, muodostavat emootiot“

(James, 1903, p. 60). James selittää esim. hauskan sutkautuksen olevan hauska siksi, että

nauramme sille. Schachter ja Singer toteavat kuitenkin että mikäli on mahdollista redusoida

tuntemukset fysiologisiin prosesseihin ja vain näin antaa tuntemukselleen merkitys, ei ole

mahdollista todeta olevansa peloissaan ellei muita todisteita emootion muodostamiseksi ole

tarjolla.

Samanaikaisesti kognitiivisen lähestymistavan kanssa emootiot liittyvät olennaisesti myös

evolutionistiseen virtaukseen. Robert Plutchnikin (1991) mukaan emootiot ovat evoluution

tulosta. Ne voitaisiin täten luokitella “luonnollisiin“, ensisijaisiin ja täten yleismaailmallisiin

emootioihin sekä “kompleksisiin“, toissijaisiin emootioihin. Plutchnikin mukaan

kompleksiset emootiot olisivat kehittyneet myöhäisessä vaiheessa ja muodostuisivat

luonnollisten emootioiden yhdistelmistä. Hän esittää emootioita yhdistäviksi tekijöiksi

kolmea ulottuvuutta: intensiteettiä, samankaltaisuusastetta ja polariteettia.

Emootioiden luontaisiin, synnynnäisiin piirteisiin ja erityisesti emootioiden ilmentymiseen

kohdistuvat tutkimukset ovat tuottaneet paljon mielenkiintoisia tuloksia. Erityisesti Paul

Ekmanin (esim. Ekman, Friesen, & Ellesworth, 1972) työ on edesauttanut tukemaan ajatusta

kasvonilmeiden ylimaailmallisuudesta.

Lajinkehityksellisestä näkökulmasta katsoen voitaisiin olettaa emotionaalisten prosessien

toimivan välittäjinä ympäristön ja organismin välillä. Tällöin nämä kaksi olisivat jatkuvassa

muutoksen tilassa, ja emootiot täyttäisivät olennaisesti mukautumiseen ja motivaatioon

liittyviä tehtäviä.

Neuropsykologian alalla viime vuosia ovat leimanneet lukuisat toisistaan eroavat

emotionaalisia prosesseja käsittelevät teoriat. Seuraavat osiot esittelevät emotionaalisia

prosesseja ja hemisfäärien välistä funktionaalista  asymmetriaa käsitteleviä tutkimuksia.

2. EMOOTIOTUTKIMUKSEN TAUSTAA JA TEOREETTISIA
HYPOTEESEJA

   2.1 Emootioiden asymmetrian teoriaa ja saavutettuja tuloksia



3

Ensimmäiset kokeet, jotka lähestyivät ajatusta emootioiden ja hemisfäärien välisen

asymmetrian yhteydestä olivat lääkeaineopin (farmakologia) alan tutkimuksia, joissa

koehenkilöille annettiin pistos amytaalisodiaakkia oikeaan tai vasempaan kaulavaltimoon.

Tämä lamautti vuorollaan kummankin hemisfäärin (ns. Wadan testi), minkä seurauksena oli

mahdollista tarkkailla hemisfäärin lamauttamisen vaikutusta emotionaaliseen

käyttäytymiseen.

Vuoden 1993 artikkelissaan Gainotti esittelee Terzianin ja Cecotton (1959), Alemàn ja

Doninin (1960) selä Perrian et al. (1961) tuloksia vasemman hemisfäärin lamauttamisesta

amytaalisodiaakkipistoksen avulla. Tästä toimenpiteestä seurasi “depressiivis-katastrofisia“

reaktioita, kun taas oikean hemisfäärin lamauttaminen sai aikaan “euforisia tai maanisia“

reaktioita. Nämä reaktiot tulkittiin seurauksiksi aktiiviseksi jääneen hemisfäärin toiminnasta.

Näiden tulosten perusteella em. tutkijat päättelivät, että vasemmassa hemisfäärissä sijaitsisi

“myönteisten emootioiden keskus“, jonka inhiboiminen johtaisi “depressiivis-katastrofisiin“

reaktioihin. Vastaavasti he päättelivät, että oikeassa hemisfäärissä sijaitsisi “kielteisten

emootioiden keskus“, jonka inhiboiminen johtaisi “euforisiin tai maanisiin“ reaktioihin.

Näiden tulosten perusteella voidaan olettaa, että emootioiden käsittelyä varten olisi

olemassa kaksi erillistä alijärjestelmää. Näistä toinen olisi erikoistunut myönteisten ja toinen

kielteisten emootioiden käsittelyyn, ja ne sijaitsisivat vastaavasti vasemmassa ja oikeassa

hemisfäärissä.

Lee et al. (1990) toistivat yllä kuvatun koeasetelman epileptikoilla käyttäen pieniä määriä

amytaalia. He havaitsivat toteuttamistaan 44:stä Wadan testistä 26:ssa merkitsevän yhteyden

depressiivisten reaktioiden ja vasemmanpuoleisen inhibition sekä euforisten reaktioiden ja

oikeanpuolisen inhibition välillä.

Seuraavissa osioissa esittelemme merkittävimmät tulokset emootioiden hemisfäärisen

asymmerian alalta. Esiin nousee kaksi toisistaan eroavaa teoreettista suuntausta: teoriat,

joiden mukaan emootioiden käsittely on jaettu oikean ja vasemman hemisfäärin kesken sekä

teoriat, joiden mukaan emootioiden käsittely on yksinomaan jommankumman hemisfäärin

tehtävä.
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Ensinmainittuun teoriaryhmään kuuluu kaksi pääteoriaa. Gainotti et al. (1993) postuloivat,

että vasen hemisfääri vastaisi emootioiden hallitusta käsittelystä ja oikea hemisfääri niiden

automaattisesta käsittelystä. Toisaalta Davidson (1995) ehdottaa teoriaa, jonka mukaan vasen

prefrontaalikorteksi olisi erikoistunut lähestymiseen liittyvään, myönteiseen käytökseen ja

oikea hemisfääri taas vetääntymiseen liittyvään, kielteiseen käytökseen. Hänen teoriansa

pohjautuu terveille koehenkilöille tehdyissä elektrofysiologisissa kokeissa saatuihin tuloksiin.

Jälkimäiseen teoriaryhmään kuuluu kaksi teoriaa, joiden mukaan yksi ainoa hemisfääri

vastaa kaikkien emootioiden käsittelystä. Borod et al. (1997) esittävät oikean hemisfäärin

olevan vastuussa emootioiden käsittelystä. Heidän teoriansa perustuu pääasiassa

toispuoleisista aivovaurioista kärsiville potilaille tehtyisiin kokeisiin, joissa havaittiin oikean

hemisfäärin olevan vasenta parempi kasvonilmeiden havaitsemisessa sekä emotionaalisen

informaation käsittelyssä. Toisaalta Kosslyn et al. (1996) ovat näyttäneet PET- ja fMRI-

kokeissaan tiettyjen vasemman hemisfäärin rakenteiden olevan vastuussa kielteisten

emootioiden käsittelystä.

 2.1.1  Emootiot ja hemisfäärien välinen asymmetria

Kunnia ensimmäisten toispuoleisten aivovaurioiden (leesioiden) tutkimisesta annetaan

yleensä Babinskille, joka esitti vuonna 1914 hypoteesin oikeanpuoleisten leesioiden ja

vasemmanpuoleisesta toispuolihalvauksesta kärsivien potilaiden osoittamien oireiden,

anosognosian ja anosodiaforian, välillä.

Vuonna 1948 Goldstein esitti uuden emootioiden hemisfääristä jakautumista tukevan

argumentin. Babinskista poiketen hän havaitsi vasemmanpuoleisesta leesioista kärsivien

potilaiden osoittavan säännöllisesti depressiivisiä oireita.

Sittemmin Robinsonin et al. (Robinson & Szetela, 1981; Robinson et al., 1984) työ

vahvistaa Goldsteinin havainnon. Kolleegoineen Robinson näyttää, että potilailla, joilla on

vasemmanpuoleinen leesio lähellä frontaalilohkoa on taipumus osoittaa depressiivisiä oireita.

Sen sijaan oikeanpuoleiset leesiot nostivat apatian ja hyväntuulisuuden määrää.

Eräs teoria, joka mahdollistaa yhteyden luomisen hemisfäärien välisen asymmetrian ja

emootioiden käsittelyn välille, on Gainottin (1969, 1972) teoria. Myös Gainotti toteaa
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havaintojensa perusteella vasemman- ja oikeanpuoleisten toispuolisten leesioiden aiheuttavan

potilailla toisistaan poikkeavia oireita. Potilaiden käytöstä kuvatessaan Gainotti puhuu

kuitenkin aiemmin mainittujen “depressiivisten“ ja “euforisten“ reaktioiden sijasta

mieluummin “katastrofisista reaktioista“ ja “välinpitämättömyyden osoituksista“.

Gainottin tutkimat vasemmanpuoleisesta leesiosta kärsivät potilaat osoittivat vakavia

depressiivisiä oireita, jotka sisälsivät ahdistuskohtauksia, itkuun puhkeamisia ja kieltäytymisiä

neuropsykologisiin testeihin osallistumisesta. Pääpiirteittäin nämä reaktiot muistuttavat

Goldsteinin kuvaamia oireita. Oikeanpuoleisesta leesiosta kärsivät potilaat taas vaikuttivat

välinpitämättömämmiltä sairautensa suhteen. Esimerkiksi epäonnistumistilanteissa he

vähättelivät vaivaansa ja pyrkivät lyömään asian leikiksi. Gainotti totesi tilastollisten

korrelaatioiden vallitsevan sekä vasemmanpuoleisten leesioiden ja katastrofisten reaktioiden

että oikeanpuolisten leesioiden ja välinpitämättömyyden välillä.

Gainottin (1993) teoria voidaan tiivistää seuraavaan lainaukseen: “Oikea hemisfääri

vaikuttaa olevan tekemisissä eritoten aktivaatiollisissa tehtävissä, jotka ovat suoraan

yhteydessä emootioiden hermostollisiin vasteisiin, kun taas vasemmalla hemisfäärillä

vaikuttaa olevan rakenteellisesti olennainen osa emootioiden tahdonalaisessa,

intentionaalisessa, ilmaisussa.“

Monet tutkimukset ovat vahvistaneet tämän hypoteesin. Esittelemme tässä joukon tuloksia,

jotka käsittelevät sekä oikean että vasemman hemisfäärin roolia.

Tutkimuksissa, joissa on tutkittu hermostollisia vasteita esittämällä emotionaalisia

ärsykkeitä toispuoleisista leesioista kärsiville potilaille, on todettu psykofysiologisten

vasteiden pienentyvän potilailla tässä tilanteessa (ks. Zoccolotti et al., 1986).

Oikeanpuoleisista leesioista kärsivien potilaiden yleinen välinpitämättömyys johtuu

hermostollisten vasteiden heikkenemisestä tilanteissa, jotka voivat saada aikaan emootioita.

Tämän havainnon vahvistivat Mammucari et al. (1998). Tutkimuksessaan he esittivät

koehenkilöille epämiellyttäviä elokuvia ja havaitsivat terveiden koehenkilöiden ja

vasemmanpuoleisista leesioista kärsivien potilaiden kääntävän katseensa syrjään esityksen

aikana. Oikeanpuoleisista leesioista kärsivät potilaat vaikuttivat välinpitämättömiltä, sillä he

eivät kääntäneet katsettaan.
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Caltagirone et al. (1989b) käyttivät samaa esitysperiaatetta, mutta heidän hypoteesinsa

käsitteli mahdollista yhteyttä katseen kääntämisen ja sydämen sykkeen välillä sekä

aivovauriopotilailla että terveillä koehenkilöillä. Hypoteesi osoittautui oikeaksi: esityksen

yhteydessä terveillä koehenkilöillä ja vasemmanpuoleisesta leesiosta kärsivillä potilailla

havaittiin sykkeen nousevan heidän kääntäessään katseensa sivuun, kun taas oikeanpuoleisista

leesioista kärsivillä potilailla ei havaittu mitään yhteyttä sykkeen muutosten ja katseen

kääntämisen välillä.

Teorioita, jotka tukevat vasemman hemisfäärin roolia emootioiden kontrolloinnissa on

kahdenlaisia. House et al. (1989) havaitsivat, että vasemmanpuoleisesta leesiosta kärsivillä

potilailla äkilliset, ennalta arvaamattomat ja hallitsemattomat itkukohtaukset ovat yleisiä.

Toisaalta kasvonilmeisiin keskittyvät tutkimukset ovat osoittaneet oikean hemisfäärin

kontrolloiman vasemman kasvojen puoliskon ilmentävän voimakkaammin kielteisiä

emootioita, mutta ei myönteisiä emootioita (Borod et al., 1997).

2.1.2 Frontaaliasymmetrialle tunnusomaisia piirteitä

Frontaalisen asymmetrian ilmiön toivat ensimmäisinä esille Davidson et al. vuonna 1979.

He tallensivat koehenkilöidensä EEG:n frontaalilohkon alueelta tutkiessaan samanaikaisesti

heidän reaktioitaan emotioonaalisesti ladattuihin visuaalisiin ärsykkeisiin. Tallenteet osoittivat

vasemman hemisfäärin aktivaation olevan vallitsevaa myönteisten ärsykkeiden yhteydessä.

Vastaavasti oikea hemisfääri oli selkeästi aktiivisempi kielteisten ärsykkeiden yhteydessä.

Vuonna 1990 Davidson et al. esittivät koehenkilöille otteita elokuvista ja tallensivat

samanaikaisesti heidän aivosähkökäyränsä sekä heidän kasvonilmeensä, jotka arvioitettiin

koetta tuntemattomilla tutkijoilla. Elokuvaotteet oli valittu niin, että ne saisivat aikaan

myönteisiä tai kielteisiä emootioita. Tutkimusryhmä havaitsi että oikeanpuoleinen

frontaaliaktivaatio oli yhteydessä kielteisiksi arvioituihin kasvonilmeisiin ja että

vasemmanpuoleinen frontaaliaktivaatio oli yhteydessä myönteisiksi arvioituihin

kasvonilmeisiin.

Sarjassa lapsille tehtyjä kokeita Davidson ja Fox (1989) pyrkivät löytämään yhteyden

emootioiden ja frontaaliasymmetrian välille. He tallensivat lapsien EEG:tä lepotilassa,

emotionaalisten tilanteiden ulkopuolella. Tämän jälkeen he tarkkailivat lasten käytöstä, kun
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heidät erotettiin äideistään ja havaitsivat, että ne lapset, jotka puhkesivat itkuun, olivat

osoittaneet suurempaa oikeanpuoleista prefrontaaliaktivaatiota.

Davidson ja Fox päättelivät, että lepotilan frontaaliasymmetrian perusteella voidaan

ennustaa henkilön käytöstä emotionaalisessa tilanteessa. Jones ja Fox (1992) vahvistivat

tämän oletuksen aikuisilla. Kokeessaan, jossa he esittivät erilaisia emotionaalisia

mielleyhtymiä herättäviä elokuvia, he osoittivat, että lepotilan prefrontaaliasymmetrian ja

persoonallisuuden välillä vallitsee yhteys.

Jones ja Fox näyttivät, että “kielteisen“ persoonallisuuden omaavilla ihmisillä

oikeanpuoleinen prefrontaaliaktivaatio on korkeampi kuin muilla. Myönteisten emootioiden

tapauksessa taas nähtiin, että vasemmanpuoleinen aktivaatio oli korkeampi “myönteisen“

persoonallisuuden ihmisillä. Toisaalla on osoitettu (Tomarken et. al, 1992), että lepotilan

prefrontaalinen asymmetria on emotionaalisista tilanteista riippumaton emotionaalisten

reaktioiden mittari, ja että se on vakaan muuttumaton ajan suhteen.

Näiden tulosten perusteella Davidson (1995) esitti prefrontaalikorteksin olevan

erikoistunut emootioiden käsittelyyn. Hänen mukaansa oikea ja vasen prefrontaalikorteksi

ovat erikoistuneet vastaavasti kielteiseen vetäytymiskäyttäytymiseen ja myönteiseen

lähestymiskäyttäytymiseen. Hän olettaa, että vetäytymiskäytös on tyypillistä oikeanpuoleisen

frontaaliaktivaation tapauksessa ja että lähestymiskäytös taas olisi yhteydessä

vasemmanpuoleiseen frontaaliaktivaatioon.

Davidson ja Irwin (1999) ovat esittäneet fMRI- ja PET-tutkimuksissa saavuttamiaan

tuloksia, jotka vahvistavat hypoteesin prefrontaalikorteksin erikoistumisesta emootioiden

käsittelyyn.

2.1.3   Yhden hemisfäärin erikoistumista tukevia emootioteorioita

Esitämme tässä vielä kaksi teoreettista lähestymistapaa emootioita käsittelevien

rakenteiden sijaintia koskien. Ensimmäisen mukaan oikea hemisfääri yksin olisi vastuussa

emootioiden käsittelystä, toisen mukaan taas ennemminkin vasen hemisfääri olisi vastuussa

emootioista.

Teoriat, jotka tukevat oikean hemisfäärin etevämmyyttä emootionaalisten ärsykkeiden

käsittelyssä perustuvat eritoten kasvonilmeiden havaitsemiseen ja ilmentämiseen. Kyseiset

tutkimukset keskittyvät joko koehenkilöiden toimintaan tilanteissa, joissa heille esitetään
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emotionaalisia kasvonilmeitä vain toiseen hemisfääreistä, tai kasvojen asymmetriaan

kasvonilmeiden yhteydessä. Jälkimmäisistä tutkimuksista mainittakoon esimerkkinä Borodin

et al. (1997) tutkimus. Eräissä tutkimuksissa, joissa esitettiin hymyileviä kasvojen puoliskoja

oikeaan hemisfääriin, havaittiin että vain oikeakätiset tulkitsevat nämä kasvot

onnellisemmiksi (Heller & Levy, 1981). Lavadas et al. (1980) havaitsivat niin ikään oikean

hemisfäärin olevan vasenta parempi emootioita ilmentävien kasvojen käsittelyssä, mutta vain

naispuolisilla osanottajilla.

Toispuoleisesta leesioista kärsiville potilaille tehdyissä tutkimuksissa on todettu oikean

hemisfäärin olevan vasenta etevämpi kasvonilmeiden havaitsemisen lisäksi myös prosodian

havaitsemisessa (Borod et al., 1997). Zoccolotin et al. tutkimukset hermostollisista häiriöistä

ovat tuoneet esiin, että oikeanpuoleisista leesioista kärsivillä potilailla eivät ihon

sähkönjohtavuus ja syke osoita mitään muutoksia esitettäessä myönteisiä, kielteisiä tai

neutraaleja elokuvia koko näkökentän alueelle. Tämä emotionaalisen kokemisen vajaus

vahvistaa hypoteesin oikean hemisfäärin vahvasta roolista emootioiden hermostollisten

reaktioiden muodostumisessa kohdattaessa emotionaalisia ärsykkeitä.

Seuraava teoriaryhmä tukee lähinnä vasemman hemisfäärin etevämmyyttä kielteisten

ärsykkeiden käsittelyssä.

Suurin osa tätä hypoteesia lähellä olevista tutkimuksista on käyttänyt PET- ja fMRI-

aivokuvannusmenetelmiä. Tätä tekniikkaa käyttäen Kosslyn et al. (1996) osoittivat vasemman

hemisfäärin tiettyjen rakenteiden merkityksen kielteisten ärsykkeiden käsittelyssä. Heidän

kokeellisena lähtökohtanaan oli verrata tapaa, jolla ärsykkeiden epämiellyttävä sisältö vaikutti

niiden käsittelyyn visuaalisessa mielikuvituksessa ja visuaalisessa havaitsemisessa. Tässä

kokeessa osanottajien tuli määrittää, vastasiko nähty valokuva tai muodostettu mielikuva

kuultua lausetta. Tulokset osoittivat, että kielteisten ärsykkeiden käsittelyssä pääasiallisesti

käytetyt aivoalueet sijaitsivat vasemmassa hemisfäärissä.

Vasemman hemisfäärin rooli kielteisten ärsykkeiden käsittelyssä on osoitettu myös

toisenlaisessa PET-kokeessa. Morris et al. (1996) näyttivät, että vasen amygdala ja vasen

amygdaloidikorteksi aktivoituivat havaittaessa pelkoa ilmaiseva kasvonilme. Tutkimusryhmä

havaitsi, että tämä amygdalan vasteen aktivaatio kasvaa jatkuvasti edettäessä onnellisimmasta

kasvojenilmeestä kohti syvää pelkoa ilmaisevaa ilmettä.
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PET-kokeessaan Ketter et al. (1996) aiheuttivat osanottajille emotionaalisen tilan antamalla

heille prokaiiniruiskeen. He havaitsivat, että vasemman amygdalan aktivaation ja pelon

tunteen välillä vallitsi positiivinen korrelaatio ja että että vasemman amygdalan aktivaation ja

euforian tunteen välillä negatiivinen korrelaatio.

Seuraavassa osiossa lähestymme eräitä töitä, joiden avulla on mahdollista ymmärtää

hermostollisten vasteiden roolia emootioiden synnyssä.

  2.2   Emotionaalinen kokemus ja elimistön reaktiot

Monen tutkijan mielestä emootion käsite pitää sisällään useamman osatekijän, joita ovat

(kognitiivinen) arviointitekijä, ilmentämistekijä ja subjektiivinen tai emotionaalista

kokemusta vastaava tekijä.

Emootioiden ilmentyminen määrittyy mm. autonomisen hermoston, kasvojen sekä asennon

tai ryhdin muutosten avulla.

Ennen kaikkea tutkimukset kasvonilmeistä ovat herättäneet suurta kiinnostusta. Tämä

tutkimussuunta kehittyi 1960-luvulla pääasiassa ei-sanalliseen kommunikaatioon

kohdistuneen mielenkiinnon johdosta. Schiff ja Lamon (1989) onnistuivat saamaan

vapaaehtoisilla osanottajilla aikaan emotionaalisia tuntemuksia kasvonpuoliskon lihasten

jännittämisen jälkeen. Heidän kokeessaan osanottajien tuli jännittää lihaksia usean minuutin

ajan ja ilmaista emotionaalinen kokemuksensa. Osanottajat liittivät surullisen tunteen

kasvojen vasemman puoliskon jännittämiseen (oikea hemisfääri), kun taas kasvojen oikean

puoliskon jännittäminen (vasen hemisfääri) sai aikaan myönteisen tunteen.

Vaikka emotionaalinen kokemus onkin pitkään liitetty introspektioon, muodostaa se

nykyään keskeisen osan emootioiden tieteellisestä tutkimuksesta. Emotionaalisten

kokemusten oletetaan olevan seurausta ruumiillisten muuutosten havainnoinnista.

Ottaen huomioon jo esitellyt kysymykset hemisfäärien erikoistumisesta emootioiden

tiettyjen osa-alueiden käsittelyyn, joukko tutkijoita on pyrkinyt erottamaan myönteisten ja

kielteisten emootioiden vaikutukset toisistaan. Tämä tutkielma keskittyy käsittelemään

emootioita aikaansaavien tilanteiden ja emotionaalisten reaktioiden välistä yhteyttä.
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2.2.1  Tuloksia emootioiden aiheuttamiseen liittyen

Aiemmissa osioissa olemme esitelleet tuloksia, jotka tukevat hypoteesia oikean

hemisfäärin tärkeämmästä roolista vasempaan nähden hermostollisten vasteiden syntymisessä

sekä tuloksia, jotka tukevat hypoteesia vasemman hemisfäärin tärkeämmästä roolista oikeaan

nähden kielteisten ärsykkeiden käsittelyssä. Harvat tutkimukset ovat tuoneet esiin ilmiöitä,

jotka liittyisivät myönteisiin emootioihin. Tämän voidaan tulkita johtuvan siitä, että

“kielteisen konnotaation omaavat ärsykkeet ovat luultavasti myönteisesti konnotoituneita

ärsykkeitä herkempiä luomaan emotionaalisia tiloja“ (Habib, 1998). Näyttäisi siltä, että

kielteisen emotionaalisen tilan aikaansaaminen on helpompaa kuin myönteisen

emotionaalisen tilan aikaansaaminen.

Tulokset, jotka näyttävät tunnepitoisten reaktioiden heikentyvän oikeanpuoleisen leesion

jälkeen, eivät ole riittävä peruste väitteelle, jonka mukaan emotionaalinen kokemus riippuisi

yksin oikeasta hemisfääristä. Itse asiassa, Jamesin käsitteistöä mukaillen, se että henkilö

arvioi ärsykettä kokematta erityistä tunnetta, voidaan selittää elimistön palautteen puutteena.

1970-luvun lopulta alkaen Dimond ja Farrington (1977) käyttivät kokeessaan hyväksi

piilolinssejä stimuloidakseen kerrallaan vain toista hemisfääreistä. He esittivät vuorollaan

kumpaankin hemisfääriin vahvan tunnelatauksen sisältäviä elokuvia (animaatioita,

miellyttäviä ja epämiellyttäviä elokuvia) ja tallensivat osanottajien sykkeen muutokset.

Sykkeen muutoksista nähtiin, että elokuvan tyypillä oli hemisfääristä riippuen erilainen

vaikutus. Animoitu elokuva aiheutti suuremman vasteen vasemmassa hemisfäärissä kuin

oikeassa. Miellyttävän elokuvan kohdalla ei havaittu mitään eroa hemisfäärien välillä. Kokeen

merkittävin tulos oli se, että osanottajat arvioivat oikeaan hemisfääriin esitetyt elokuvat

kielteisimmiksi. Oikean hemisfäärin vaihtelut olivat myös suurimmat kielteisten elokuvien

tapauksessa, ja tässä tapauksessa saavutettiin myös suurempi ruumiillinen reaktio. Tulokset

sykkeen vaihtelusta tukevat ajatusta siitä, että epämiellyttävät piirteet saavat aikaan

merkittävän nousun oikean hemisfäärin vasteissa. Nämä tulokset tukevat hypoteesia oikean

hemisfäärin vasenta tärkeämmästä roolista epämiellyttävien tai kielteisten emotionaalisten

kokemusten yhteydessä.

Nämä esimerkit houkuttelevat päättelemään, että emotionaalinen kokemus voisi olla

yksinomaan seurausta elimistön reaktioihin tai kasvon lihaksistoon liittyvistä perifeerisistä

muutoksista.
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Tulokset osoittavat, että emotionaalisiin mekanismeihin liittyvistä aivoalueista amygdala

on erityisen tärkeä rakenteellinen osa emootioiden käsittelyssä. Amygdalan tehtävälle on

kuitenkin monenlaisia vaihtoehtoja. Onko amygdala siis tekemisissä kaikenlaisten

emootioiden kanssa tai pelkästään erityisesti kielteisten emootioiden kanssa, vai onko se

erikoistunut yksinomaan pelkotilanteisiin?

Davidson ja Irwin (1999) käyttivät fMRI-menetelmää tallentaakseen amygdalan

aktivaatiota samanaikaisesti esittäessään koehenkilöille miellyttäviä ja epämiellyttäviä

valokuvia, joita verrattiin neutraaleihin kuviin. He totesivat vain epämiellyttävien kuvien

aktivoivan amygdalaa.

Toisaalta LaBar (1998) havaitsi miellyttävien ja epämiellyttävien ärsykkeiden vertaamisen

neutraaleihin aiheuttavan amygdalan molemminpuolisen aktivoitumisen. Kahden edellisen

tutkimuksen välillä oli kuitenkin se ero, etä LaBarin miellyttävät kuvat sisälsivät eroottisia

alastonkuvia, minkä johdosta miellyttävien kuvien tapauksessa todettiin ero amygdalan

aktivaatiossa.

Eroottiset ärsykkeet saatettiin tulkita monella eri tavalla useastakin syystä. Ne saattavat

yhtä hyvin saada aikaan lähestymiskäytöstä viehättävyyden ansioista kuin saada henkilön

välttelemään niitä. Nämä kuvat saattavat vaivaannuttaa henkilöitä kasvatustaustallisista,

moraalisista tai sosiaalisista syistä: seksuaalisuus on vielä nykyäänkin arka asia.

Lane et al. (1997) esittivät 12 oikeakätiselle naiselle kuuden sekunnin ajan International

Affective Photo Systemistä (IAPS; uudempi versio: Lang et al., 1999) valittuja valokuvia. He

tallensivat PET-menetelmällä osanottajien aivojen aktivaatiota sekä mittasivat heidän ihonsa

sähkönjohtavuutta. Käytettyjen emotionaalisesti latautuneiden kuvien lataus oli joko

myönteinen (esim. kaunis maisema tai eroottinen kuva), kielteinen (esim. ruhjoutunut

ihmisruumis) tai neutraali (esim. eloton, liikkumaton esine). PET-tulokset osoittivat

hypotalamuksen, talamuksen mesensefaalin ja keskeisen prefrontaalikorteksin aktivoituvan

yhtä lailla esitettäessä myönteisiä ja kielteisiä valokuvia, mutta esitettäessä myönteisiä kuvia

aktivoituivat lisäksi myös vasemmanpuoleinen amygdala, hippokampus, pihtipoimu,

pikkuaivot sekä okkipitaali- ja temporaaliaivokuoret. Fysiologisten tulosten saralla taas

nähtiin kielteisten kuvien aiheuttavan kahta muuta kuvatyyppiä suuremman hermostollisen

vasteen.
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Mainittakoon, että, Zillman et al. (1981) havaitsivat autonomisen hermostoston

tahdonalaisten fysiologisten osien aktivoituvan kokeessaan, jossa he esittivät osanottajille

eroottisia elokuvia.

Nämä tulokset osoittavat kuinka hankalaa on määrittää hemisfäärien täsmällisiä tehtäviä

hermostollisten vasteiden syntyprosessissa.

Osoittaaksemme orbitofrontaalikorteksin merkityksen emotionaalisissa mekanismeissa

tuomme esiin Damasion ja hänen kollegojensa (1990) tutkimuksen. Tämä tutkimusryhmä

mittasi molemminpuolisesta ventromediaanikorteksin leesiosta kärsivien potilaiden

elektrodermaalisia, ihon sähkövirtausten, vasteita kielteisesti ja myönteisesti ladattujen kuvien

(ruhjeita, alastonkuvia ym.) esittämisen yhteydessä sekä esitettäessä perustavaa, primitiivistä

laatua olevia ärsykkeitä kuten kovia ääniä. Heidän tuloksensa osoittavat, että valokuvat eivät

saa aikaan elektrodermaalisia vasteita, mutta että kova ääni aiheuttaa normaalin

elektrodermaalisen reaktion. Tällainen ääni saa aikaan refleksireaktion, jolloin elimistö vastaa

normaalisti ja nopeasti, automaattisesti, ärsykkeeseen, johon se ei ole tottunut. Näiden kahden

ärsyketyypin käsittelyssä käytettävien neuraalisten rakenteiden oletetaan olevan toisistaan

erilliset (ks. osio 2.2.2).

Kootakseen yhteen nämä käytöksen eri osa-alueet, joita on havaittu jo klassisessa Phineas

Gagen tapauksessa, ja joita hän itse havaitsi potilaallaan EVR:llä, Damasio esitti vuonna 1995

ns. “somaattisten jälkien“ teoriansa. Tämän teorian mukaan emootioilla olisi keskeinen osa

päättelyssä ja päätöksenteossa. Damasion mukaan “emootioiden ilmaisun ja tuntemisen

kapasiteetit ovat korvaamattomia rationaalisen käyttäytymisen toimeenpanossa“. Somaattiset

jäljet olisivat somaattisia esityksiä, representaatioita, jotka vastaisivat tietyissä tilanteissa

koettuja emootioita. Tämä somaattisten jälkien mekanismi yhdistäisi kulloisenkin tilanteen

emotionaalisesti myönteiseen tai kielteiseen tilaan. Tämä mahdollistaisi huonoimpien

vaihtoehtojen automaattisen hylkäämisen sekä parhaiden vaihtoehtojen korostamisen.

Emotionaaliseen tilanteeseen joutuminen tai sellaisen mieleen palauttaminen aktivoisi

somaattiset jäljet orbitofrontaalikorteksin välityksellä. Orbitofrontaalikorteksi olisi näin

moniaistillinen keskus, joka ottaisi vastaan tietoa eri aistijärjestelmiltä. Damasio määrittelee

orbitofrontaalikorteksin “konvergenssikeskukseksi“, joka mahdollistaa oppimisprosessin

kautta syntyneiden, lapsuudesta alkaen kehittyneiden somaattisten jälkien tallentamisen. Näin

ollen orbitofrontaalikorteksin vauriosta kärsivän henkilön olisi mahdollista arvioida elämiään

tilanteita, mutta hän ei pystyisi käyttämään arviointiin emotionaalista kokemustaustaansa.
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Tällainen henkilö pystyisi siis sanomaan, onko hänen kokemansa tilanne myönteinen vaiko

kielteinen, mutta hän ei tuntisi tilanteessa mitään erityistä emootiota.

Tässä osiossa esitellyt tulokset osoittavat, että elimistön tilan muutokset liittyvät

tietynlaisten tilanteiden käsittelyyn. Aivot tulkitsevat nämä muutokset ja muokkaavat itse

emotionaalista tilaa. Nimitämme tätä mekanismia “kuumaksi“ käsittelyksi, jonka

vastakohtana taas on “kylmä“ käsittely, johon ei liity elimistön aiheuttamia muutoksia. Kylmä

käsittely vastaa siis ärsykkeen arviointia irrallaan arvioijan aiemmista kokemuksista. Tiettyjen

henkilöiden voidaan olettaa arvioivan emotionaalisia ärsykkeitä tällä tavoin, tuntematta

elimistön tilan vaihteluita.

Korostettakoon, että jo James hyväksyi ajatuksen “kylmästä“ käsittelystä: hän piti surua

ilman kyyneliä, ilman sydämenahdistusta, pelkästään “älyllisenä arviona“. Hän totesi

edelleen, että pelkotilanteessa emootio ilman ruumiillisia (tai somaattisia) tuntemuksia

palautuu “älylliseen“ tuntemukseen, jota vastaa “kylmä ja neutraali“ olotila. Samalla tavoin

muistikuva emootiosta voisi muuntua vaikkapa ilon tai mielenkiinnon heräämisen tunteeksi,

vaikka tällöin käytetyillä mentaalisilla operaatioilla ei olekaan ilmiselviä somaattisia

ilmentymiä, sillä muistikuva olisi kuitenkin autonomisten aivoalueiden tuotosta.

Näiden muutamien esimerkkien kautta on mahdollista tehdä yleiskatsaus, joskaan ei

kattavaa sellaista, emootioiden asymmetriaa käsittelevällä alalla tehtyihin kokeellisiin töihin.

Lähitulevaisuudessa aivokuvantamismenetelmien kehitys tullee mahdollistamaan useiden

näkökulmien tarkentamisen sekä useiden ristiriitatilanteiden yllä leijailevien epäselvyyksien

pilvien karkoittamisen.
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2.2.2  Kosslynin ja Koenigin malli

Luodaksemme yhteyden tämän tutkielman eri osien välille, esittelemme tässä lyhyesti

Kosslynin ja Koenigin (1995) mallin. Tämä malli, joka on esitelty Kuvassa 1, on

komputationaalinen analyysi emotionaalisista mekanismeista. Malliin nojautuen on

mahdollista esittää hypoteesi emootioiden käsittelyyn erikoistuneiden erillisten

alijärjestelmien olemassaolosta sekä osoittaa elimistön muutosten havainnoinnin merkitys

emootioiden syntymisprosessissa.

Tässä mallissa ympäröivä konteksti eli todellisuus saa aikaan emootioiden syntymisen ja

näin ollen henkilön sisäisen tilan muutoksen. Henkilön sisäinen tila on hänen ruumiillinen

representaationsa omasta itsestään. Tämä tila sisältää erilaisia fysiologisia parametreja kuten

nestetasapainon, sydämen syketason sekä hormoonien ja muiden autonomisen hermoston

elementtien tasot.

Emootiot aikaansaava ympäröivä todellisuus saa erilaisia tulkintoja ventraalisessa ja

dorsaalisessa alijärjestelmässä.

Emootioiden dorsaalinen alijärjestelmä, joka sijaitsee parietaalilohkon takaosassa,

määrittää ärsyketilanteessa sisäisen tilan ruumiilliset muutokset aiheuttaneen ärsykkeen

sijainnin. Tämä järjestelmä, jota kutsutaan somatotooppisen yhdistämisen alijärjestelmäksi

välittää informaationsa assosiatiiviselle muistille.

Somatotooppisen yhdistämisen alijärjestelmän ja oikeanpuoleisesta leesiosta kärsivien

anosognosiapotilaiden parissa tehtyjen havaintojen välillä voidaan katsoa vallitsevan

yhteyden. On selvää, että kyseisen kaltainen aivovaurio koskee oikean hemisfäärin

aivokuoren alueita, joita kutsutaan somatosensoriaalisiksi alueiksi. Somatosensoriaalisen

alueen leesio oikeassa hemisfäärissä häiritsee päättely- ja päätöksentekoprosesseja sekä

prosesseja, jotka liittyvät emootioiden ilmentämiseen ja havaitsemiseen. Lisäksi leesio

keskeyttää myös elimistöstä saapuvien aistiviestien havainnoinnin. Nämä havainnot tukevat

oletusta dorsaalisen alijärjestelmän olemassaolosta.

Toinen alijärjestelmistä on ventraalinen alijärjestelmä, joka käsittää aivosaaren (insula)

etuosan ja mahdollistaa elimistön tilan tunnistamisen poimimalla sisäisen tilan esikäsittelyn

alijärjestelmän avulla olennaisen informaation sisäisestä tilasta. Tämä mekanismi
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mahdollistaa myös sisäisen tilan neuraalisen koodauksen sekä pitkäkestoisen muistin

yksityiskohtaisten representaatioiden muistiin painamisen ja aktivoimisen. Muistiin

painaminen ja aktivoiminen onnistuvat sisäisten tilojen hahmontunnistusalijärjestelmän

avulla. Pitkäkestoisen muistin representaatiot mahdollistavat emotionaalisesti ladattujen

sisäisten tilojen esittämisen. Nämä representaatiot ovat käsitteellisesti lähellä Damasion

(1995, ks. osio 2.2.1) somaattisia jälkiä. Myös ventraalinen alijärjestelmä välittää

käsittelemänsä informaation edelleen assosiatiiviselle muistille.

Assosiatiivinen muisti ottaa vastaan informaatiota sekä dorsaaliselta että ventraaliselta

alijärjestelmältä. Tämän informaation pohjalta se voi tulkita kokonaistilanteen ja valita siihen

parhaiten sopivan toiminnan. Käsiteltyään vastaanottamansa informaation assosiatiivinen

muisti lähettää tuloksensa frontaalilohkolle, joka sisältää emotionaalisten ohjeiden luomisen

alijärjestelmän. Tämän alijärjestelmän tehtävänä on varmistaa ärsyketilanteeseen soveltuvan,

aivojen ja ruumiin väliseen asetteluun liittyvän representaation syntyminen. Nämä

emotionaaliset representaatiot muunnetaan edelleen aivotoiminnoiksi ja somaattisiksi

vaihteluiksi emotionaalisen toimeenpanon alijärjestelmän avulla, joka sisältää sekä

amygdalan että hypotalamuksen. Somaattiset vaihtelut ovat osatekijöinä sisäisen tilan

muuttumisessa. Sekä hypotalamus että amygdala tuottavat lukuisia neuromodulaattoreita,

jotka tekevät tiettyjen kognitiivisten toimintojen suorittamisen helpommiksi ja toisaalta

vaikeuttavat toisten toimintojen suorittamista.

Striatum ja amygdala muodostavat ärsyke-vaste-yhteyden alijärjestelmän, joka

mahdollistaa ärsykkeiden liittämisen käytöksellisiin vasteisiin riippuen ärsykkeen

aikaansaamasta sisäisestä tilasta. Tämä alijärjestelmä mahdollistaa amygdalan välityksellä

automaattisen vasteen tuottamisen pelottavaan tai vaaralliseen ärsykkeeseen käyttämättä

kumpaakaan emootioita käsittelevistä, ventraalisesta ja dorsaalisesta, alijärjestelmästä.

Osoittaaksemme, miten ärsyke voi tuottaa automaattisesti vasteen, viittaamme Damasion et

al. (1990) tutkimukseen. Heidän kokeessaan valokuvien esittäminen ei tuonut esille

elektrodermaalista reaktiota, kun taas kova ääni sai aikaan normaalin elektrodermaalisen

reaktion. Kovan äänen voidaan katsoa aikaansaavan vasteen ärsyke-vaste-yhteyden

alijärjestelmän avulla. Jälkimmäinen ei tukeudu lainkaan emotionaalisten ohjeiden luomisen

alijärjestelmään, joka sijaitsee orbitofrontaalikorteksissa. Potilaat, jotka kärsivät

orbitofrontaalileesiosta, eivät voi reagoida normaalisti ärsykkeisiin, jotka vaatisivat tilanteen

tietynlaiseen emotionaaliseen tilaan yhdistävien representaatioiden aktivoimista.
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Ledoux’n (1994) työt osoittavat ärsyke-vaste-yhteyden alijärjestelmän ja kahden muun

alijärjestelmän välillä vallitsevan yhteyden. Ledoux toteaa, että “Kaksi aivoissa sijaitsevaa

piiriä, kortikaalinen (aivokuorella sijaitseva) ja alikortikaalinen, näyttävät olevan vastuussa

pelkoreaktiosta, jonka yksinäinen kulkija kokee kohdatessaan käärmeen. Visuaaliset

ärsykkeet saapuvat aluksi talamukseen, joka välittää ylimalkaisen informaation suoraan

amygdalien ytimiin. Tämä nopea tiedonkulku tarjoaa aivoille mahdollisuuden muodostaa

nopean reaktion potentiaaliseen vaaraan. Samanaikaisesti visuaalinen korteksi (aivokuori) saa

niin ikään talamuksen lähettämän informaation ja määrittää hitaammalla mutta

täsmällisemmällä tavalla, että edessä todellakin on käärme. Tämä tieto välitetään taas edelleen

amygdalien ytimiin, mikä nostaa sydämen sykettä, kohottaa verenpainetta ja jännittää

lihaksia. Kun aivokuori toteaa, että epäilty kohde ei olekaan käärme, amygdalien ytimiin

lähetetty viesti inhiboi pelkoreaktiota.“

Kuten seuraavassa osiossa 2.3. kerrotaan, hypoteesi jonka pohjalta rakensimme

koeasetelmamme koski emotionaalisen järjestelmän jakautumista kahteen

hahmontunnistusjärjestelmään ärsykkeen emotionaalisen latauksen mukaan. Oletimme näiden

alijärjestelmien eroavan toisistaan käsittelemänsä informaation perusteella: toinen

alijärjestelmä olisi erikoistunut myönteisesti latautuneen informaation ja toinen kielteisesti

latautuneen informaation käsittelyyn.



17

Assosiatiivinen
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yhdistämisen
alijärjestelmä
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Muita
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Osa aivosaarekkeesta
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(elimistön tilojen
tunnistus)

Havaintosyötteitä

Kuva 1. Osa Kosslynin ja Koenigin (1995) esittämästä funktionaalisesta arkkitehtuurista.
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2.3   Hemisfäärien välistä asymmetriaa koskevat hypoteesit

2.3.1  Hypoteesi kahden erillisen emotionaalisesti latautuneita ärsykkeitä
käsittelevän alijärjestelmän olemassaolosta

Tavoitteenamme on osoittaa kahden erillisen, emotionaalisesti eri tavoin latautuneita

ärsykkeitä käsittelevän alijärjestelmän olemassaolo. Eräs tapa todistaa että nämä järjestelmät

ovat olemassa olisi näyttää, että ne sijaitsevat eri hemisfääreissä. Asetamme hypoteesin, jonka

mukaan oikea hemisfääri on erikoistunut kielteisesti latautuneiden ärsykkeiden käsittelyyn ja

vasen hemisfääri myönteisesti latautuneiden ärsykkeiden käsittelyyn. Tämä sopii yhteen

osiossa 2.1.2 esiteltyjen tulosten kanssa. Näyttääksemme hypoteesimme toteen käytämme

metodia, jossa esitämme ärsykkeitä ns. jaettuun näkökenttään eli joko näkökentän oikealla tai

vasemmalla puoliskolla, mikä mahdollistaa hemisfäärien välisen asymmetrian tutkimisen.

Tämä paradigma perustuu siihen, että näkökentän vasempaan puoliskoon esitetty informaatio

lähetetään ensi tilassa oikean hemisfäärin käsiteltäväksi ja oikeaan puoliskoon esitetty

informaatio vasemman hemisfäärin käsiteltäväksi. Näin ollen oikealla ja vasemmalla

esitettyjen ärsykkeiden käsittelyjen vertailu mahdollistaa kyseessä olevassa tehtävässä

kummankin hemisfäärin suorituskyvyn tutkimisen vuorollaan.

Tehtävässämme, jossa osanottajien tulee arvioida ärsykkeen emotionaalista latausta,

reaktioaikojen tulisi olla lyhyempiä esitettäessä kielteisiä ärsykkeitä oikeaan hemisfääriin

kuin esitettäessä niitä vasempaan hemisfääriin. Odotamme niin ikään reaktioaikojen olevan

lyhyempiä esitettäessä myönteisiä ärsykkeitä vasempaan hemisfääriin kuin niiden oikeaan

hemisfääriin esittämisen yhteydessä.

2.3.2 Hypoteesi hemisfäärien välisen asymmetrian muuttumisesta
emotionaalisen tilan mukaan

Oletamme, että “kuuma“ käsittely, joka sisältää elimistön antaman palautteen, kasvattaa

hemisfäärien välistä asymmetriaa. Näin kuuma käsittely vaikuttaisi ärsykkeiden käsittelyyn:

sen aikana osanottaja pystyisi käsittelemään paremmin tilannetta vastaavia ärsykkeitä.

“Kylmän“ käsittelyn, joka ei sisällä elimistön antamaa palautetta, aikana hemisfäärien

välisessä asymmetriassa taas ei pitäisi tapahtua muutoksia. Oletamme myös, että valokuvien
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avulla on helpompaa saada aikaan kielteinen kuin myönteinen tila, ja tästä johtuen

asymmetrian kasvun tulisi olla suurempaa kielteisen kuin myönteisen koeosion aikana.

Menettelytapa, jonka avulla pyrimme luomaan joko “kielteisen“ tilan “kielteiseksi“

kutsumamme koeosion aikana tai “myönteisen“ tilan “myönteiseksi“ kutsumamme koeosion

aikana, on ärsykkeiden lukumäärän ja emotionaalisen latauksen manipulointi koeosion

mukaan. Saadaksemme aikaan “kuuman“ käsittelyn “myönteisessä“ koeosiossa, esitämme

korkean osuuden myönteisesti latautuneita valokuvia ja matalat, yhtäsuuret osuudet

neutraaleja ja kielteisiä kuvia. Käytämme samanlaista jakaumaa myös “kielteisessä“

koeosiossa, jossa käytämme korkeaa kielteisten kuvien osuutta ja matalia, yhtäsuuria osuuksia

neutraaleja ja kielteisiä kuvia. Näitä kahta koeosiota verrataan kontrollitilanteeseen, jossa

esitetään yhtä suuret osuudet myönteisesti, kielteisesti ja neutraalisti latautuneita valokuvia.

“Myönteisen“ koeosion aikana odotamme vasemman hemisfäärin käsittelevän myönteisiä

ärsykkeitä oikeaa hemisfääriä paremmin. Tämän vasemman hemisfäärin paremmuuden tulisi

kasvaa kokeen kuluessa myönteisten ärsykkeiden suuren lukumäärän johdosta. Tässä

koeosiossa myönteisten ärsykkeiden käsittelyn tulisi olla negatiivisten ärsykkeiden käsittelyä

nopeampaa molemmissa hemisfääreissä (vrt. Sander, 1999), ja tämänkin eron tulisi kasvaa

kokeen kuluessa.

“Kielteisen“ koeosion aikana odotamme oikean hemisfäärin käsittelevän kielteisiä

ärsykkeitä vasenta hemisfääriä paremmin. Tämän oikean hemisfäärin paremmuuden tulisi

kasvaa kokeen kuluessa kielteisten ärsykkeiden suuren lukumäärän johdosta. Tässä

koeosiossa oletamme myönteisten ärsykkeiden käsittelyn olevan molemmissa hemisfääreissä

aina kielteisten ärsykkeiden käsittelyä nopeampaa. Kielteisten ärsykkeiden kohdalla

reaktioaikojen tulisi kuitenkin kokeen kuluessa lyhentyä merkittävästi enemmän kuin

myönteisten ärsykkeiden kohdalla.
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3. TUTKIMUSMENETELMÄT

3.1  Osanottajat

Kokeeseen osallistui 48 oikeakätistä, miespuolista opiskelijaa Lyon 2 -yliopistolta

Ranskasta. Oikeakätisyys tarkistettiin Edinburghin testin avulla. Osallistujien keski-ikä oli 23

vuotta ja heidän näkönsä oli joko normaali tai korjattu silmälasien tai piilolinssien avulla.

3.2  Materiaali ja laitteistot

Kokeessa käytettiin 196 ärsykettä, jotka oli jaettu 76 myönteisen, 76 kielteisen ja 44

neutraalin valokuvan ryhmiin. Valokuvat valittiin IAPS-tietokannasta (Lang et al., 1999)

kahden kriteerin, emotionaalisen latauksen tyypin sekä kiihottavuuden tai yllyttävyyden (engl.

“arousal“) perusteella. Esimerkkejä valokuvista on esitetty Kuvassa 2. Mainittakoon, että

“myönteisesti“ latautuneet kuvat pitivät sisällään eroottisia kuvia. Kuvat olivat värillisiä ja

kooltaan 5x5 cm. Ärsykkeet esitettiin Macintosh 8600/250 -tietokoneella, johon oli liitetty

Formac Pronitron 17/500 -näyttö. Esitys tapahtui MacLab-ohjelmiston avulla. Näyttö oli

asetettu “miljoonia värejä“ -tilaan, sen resoluutio oli 832x624 ja päivitystaajuus 75 Hz.

Kuvien ulommainen laita oli 5,5 astetta näytön keskustasta. Kulma ruudun keskellä

sijainneen fiksaatiopisteen ja ärsykkeen välillä oli 0,5 astetta, ja täten kuvan keskusta oli 3,0

asteen etäisyydellä fiksaatiopisteestä. Fiksaatiopiste oli 5x5 pikselin kokoinen kärjellään

seisova neliö. Käytimme leukatukea pitääksemme näytön ja osanottajan pään välisen

etäisyyden noin 57 senttimetrissä. Reaktioajat tallennettiin osanottajan painaessa jotakin

valkoisilla tarroilla näppäimistöön merkityistä näppäimistä.

Kuva 2 : Esimerkkejä kokeessa käytetyistä valokuvista. Vasemmalla kielteisesti latautunut, keskellä

neutraalisti ja oikealla myönteisesti latautunut kuva.

3.3  Kokeen kulku
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Osanottajat testattiin yksi kerrallaan hiljaisessa huoneessa. Tehtävänä oli määrittää

mahdollisimman nopeasti, osoitettua näppäintä painamalla, oliko esitetty ärsyke neutraali,

kielteinen vaiko myönteinen. Kokeen aikana kokeentekijä oli läsnä koetilassa.

Osanottajat oli jaettu kolmeen 16 henkilön ryhmään Koeosio-muuttujan (kielteinen,

myönteinen, vertailu) mukaan. Jokaisessa näistä ryhmistä osanottajat jaettiin kahteen 8

hengen alaryhmään (ryhmät A ja B), jotta saatiin tasapainotettua oikeaan ja vasempaan

hemisfääriin esitettyjen kuvien määrät. Kuvat, jotka esitettiin ryhmälle A tiettyyn

hemisfääriin, esitettiin ryhmälle B vastakkaiseen hemisfääriin ja peilikuvina. Näin osanottaja

näki aina saman osan valokuvasta kohdistaessaan katseensa fiksaatiopisteeseen, riippumatta

kuvan esityspuolesta.

Alaryhmät A ja B jaettiin kahtia ärsykeryhmien esitysjärjestyksien perusteella. Järjestykset

olivat joko ärsykeryhmä 1 - ärsykeryhmä 2 (ÄR1-ÄR2) tai ärsykeryhmä 2 - ärsykeryhmä 1

(ÄR2-ÄR1). Tämän jaon sisällä puolet osanottajista antoi vastauksensa vasemmalla kädellä

(VK) ja puolet oikealla kädellä (OK). Näppäinjärjestyksen vaikutusta kontrolloitiin

vaihtamalla pelkkien “+“- ja “-“-näppäinten (myönteinen, kielteinen) paikkoja. Koehenkilön

sisäisten muuttujien “Käsi“ ja “Vastauksen antava sormi“ (näppäinjärjestys) vaihtelu on

esitetty Taulukossa 1.

OSANOTTAJAT (n=16)
Ryhmä A (n=8) Ryhmä B (n=8)

ÄR1-ÄR2 (n=4) ÄR2-ÄR1 (n=4) ÄR1-ÄR2 (n=4) ÄR2-ÄR1 (n=4)
VK (n=2) OK (n=2) VK (n=2) OK (n=2) VK (n=2) OK (n=2) VK (n=2) OK (n=2)

Peuk. + - + - + - + - + - + - + - + -
Etus. n n n n n n n n n n n n n n n n
Keskis. - + - + - + - + - + - + - + - +

Taulukko  1 : Osanottajien jakautuminen koehenkilön sisäisten muuttujien “Ärsykeryhmien järjestys“,

“Käsi“ ja “Näppäinten järjestys“ perusteella. “+“, “-“ ja “n“ (“myönteinen“, “kielteinen“ ja “neutraali“) kertovat,

mitä näppäintä peukalo (Peuk.), etusormi (Etus.) ja keskisormi (Keskis.) kokeen aikana painoivat.

Osanottajat aloittivat näppäintenkäytön totutteluharjoituksella, jossa jokainen symboleista

“+“, “-“ ja “?“ esitettiin näytön keskellä pseudosatunnaisessa järjestyksessä. Symboli “+“

vastasi myönteistä, “-“ kielteistä ja “?“ neutraalia emotionaalista latausta. Jokainen

symboleista esitettiin 40 kertaa, joten harjoitustilanteita oli yhteensä 120. Harjoitusosio oli

jaettu kahteen 60 tilanteen ryhmään, joiden välillä pidettiin tauko. Osanottajan tehtävänä oli

painaa mahdollisimman nopeasti symbolia vastaavaa painiketta. Kokeessa käytetyt sormet
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olivat peukalo, etusormi ja keskisormi. Harjoitusosion jälkeen osanottajat tekivät varsinaisen

kokeen.

Jokaisessa koeosiossa (myönteinen, kielteinen, vertailu) oli 120 koetilannetta. Ärsykkeet

esitettiin kaikissa ärsykeryhmissä pseudosatunnaisessa järjestyksessä siten, että ärsykkeet

eivät esiintyneet samassa näkökentän puoliskossa yli kolmea kertaa peräkkäin ja että sama

emotionaalinen lataustyyppi ei toistunut yli kolmea kertaa peräkkäin. Jokainen ärsykeryhmä

alkoi 12 totutteluärsykkeellä, joita oli neljä jokaisesta lataustyypistä ja joita ei otettu mukaan

tuloksiin. Näistä 12 toteutteluärsykkestä kuusi esitettiin oikeaan hemisfääriin ja kuusi

vasempaan.

Voidaksemme tutkia emotionaalisen tilan muotoutumista kokeen aikana, jaoimme 120

ärsykkeen joukon kahteen 60 ärsykkeen ryhmään (ryhmät I ja II). Näiden ärsykeryhmien

järjestyksiä vaihdeltiin eri osanottajilla, jotta saimme kontrolloitua ärsykeryhmien välisen

emootiotason mahdollista eroa. Ärsykeryhmien välillä pidettiin tauko.

Yllä mainitut kaksi ärsykeryhmää koostuivat koeosiosta riippuen erilaisista osuuksista

myönteisiä, kielteisiä ja neutraaleja ärsykkeitä. Myönteisessä koeosiossa ryhmät muodostuivat

36 (60%) myönteisestä, 12 (20%) kielteisestä ja 12 (20%) neutraalista ärsykkeestä.

Kielteisessä koeosiossa taas esitettiin 36 kielteistä, 12 myönteistä ja 12 neutraalia ärsykettä.

Vertailukoeosiossa esitettiin 20 ärsykettä jokaisesta emotionaalisesta lataustyyppiryhmästä.

Oikeaan ja vasempaan hemisfääriin esitettiin samat lukumäärät kunkin lataustyyppiryhmän

ärsykkeitä. Tämä ärsykkeiden jakauma on esitetty Taulukossa 2.

Jokainen koetilanne alkoi 1000 ms ajan esitetyllä huomionherätyssignaalilla, joka oli

19x19 pikselin kokoinen, kärjellään seisova neliö. Tätä seurasi tyhjä, valkoinen näyttö 200 ms

ajan, minkä jälkeen seurasi keskellä näyttöä 500 ms ajan esitetty fiksaatiopiste (19x19

pikselin kokoinen kärjellään seisova neliö). Tämän jälkeen seurasi ärsykkeen esitys joko

oikealla tai vasemmalla näkökentän puoliskolla 150 ms ajan. Ärsykkeen esittämisen aikana

fiksaatiopiste oli edelleen näkyvillä. Ärsykkeen jälkeen esitettiin tyhjä, valkoinen näyttö,

kunnes osanottaja antoi vastauksensa. Vastauksen antamisen jälkeen esitettiin taas 1000 ms

ajan tyhjä, valkoinen näyttö, minkä jälkeen seuraava koetilanne alkoi välittömästi.

Suoritettuaan kokeen osannottaja teki vielä kätisyystestin.

Ärsykkeet
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Ärsykeryhmä 1 Ärsykeryhmä 2

Kielteinen Myönteinen Neutraali Kielteinen Myönteinen Neutraali

OH VH OH VH OH VH OH VH OH VH OH VH
Kielteinen 18 18 6 6 6 6 18 18 6 6 6 6

Koeosio Myönteinen 6 6 18 18 6 6 6 6 18 18 6 6
Vertailu 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Taulukko 2 : Ärsykkeiden jakaantuminen ärsykeryhmien, emotionaalisen latauksen ja hemisfäärin

(OH: oikea hemisfääri, VH: vasen hemisfääri) mukaan jokaisessa koeosiossa.

4. TULOKSET

Osanottajien reaktioajat analysoitiin varianssianalyysin avulla. Varianssianalyysissa

käytetyt osanottajien (ryhmien) väliset muuttujat olivat Koeosio (kielteinen, myönteinen,

vertailu) ja Vastaamiseen käytetty käsi (vasen, oikea) ja osanottajien sisäiset muuttujat

Ärsykeryhmä (ryhmä 1, ryhmä 2), Emotionaalinen lataustyyppi (kielteinen, myönteinen,

neutraali) ja Hemisfääri (vasen, oikea). Analyysi kohdistui reaktioaikojen mediaaneihin. Ajat

laskettiin muuttujien Ärsykeryhmä, Emotionaalinen lataustyyppi ja Hemisfääri määräämien

solujen perusteella. Ennen analyysin suorittamista poistimme kuitenkin joukosta vääriin

vastauksiin liittyvät reaktioajat.

Muuttujien vaikutukset ja yhdysvaikutukset, joita ei mainita tässä osiossa, eivät

saavuttaneet .05:n merkitsevyysrajaa. Saatamme kuitenkin mainita joitakin ei-merkitseviä

tuloksia, mikäli ne ovat kiinnostavia teoreettisesta näkökulmasta.

Ensimmäinen mielenkiintoinen tulos oli, että osanottajilla oli taipumus vastata nopeammin,

kun informaatio esitettiin oikeaan hemisfääriin (792 ms) kuin jos se esitettiin vasempaan

hemisfääriin (814 ms), F(1, 42) = 3.95, p < .055. Tämä tulos vaihteli kuitenkin koeosioiden

välillä, F(2, 42) = 3.79, p < .035. Tämä yhdysvaikutus on esitetty Kuvassa 3. Kuvasta

näemme, että oikean hemisfäärin paremmuus tulee esiin vain myönteisessä koeosiossa.

Kontrastien analyysi, jossa hemisfäärejä verrattiin toisiinsa jokaisessa koeosiossa, vahvisti

oikean hemisfäärin olevan nopeampi vain tässä osiossa, F(1, 42) = 5 .69, p < .025.

Hemisfäärien suorituksissa ei havaittu mitään eroa kielteisessä koeosiossa eikä

vertailukoeosiossa, F < 1.
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Hypoteesiemme vastaisesti osanottajilla ei kuitenkaan havaittu muutosta hemisfäärien

välisessä asymmetriassa ärsykkeiden emotionaalisen tyypin mukaisesti, F < 1, sillä

muuttujien Emotionaalinen lataustyyppi ja Hemisfääri välille ei löydetty yhdysvaikutusta.

Lisäksi odotimme hemisfäärien välisen asymmetrian kasvavan siirryttäessä ensimmäisestä

ärsykeryhmästä toiseen, mutta hypoteesiemme vastaisesti muuttujien Ärsykeryhmä ja

Hemisfääri välille ei löydetty yhdysvaikutusta.
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Kuva 3.  Reaktioaikojen mediaanit koeosiossa aiheutetun emotionaalisen tilan (Kielteinen, Myönteinen,

Neutraali) ja informaation vastaanottavan hemisfäärin (vasen: VH, oikea: OH) mukaan.

Saadaksemme selville, vaikuttavatko emotionaalisen latauksen tyyppi ja harjoitus tai

tottuminen hemisfäärien väliseen asymmetriaan, suoritimme vielä kontrastien analyysit

reaktioaikojen mediaaneille myönteisessä koeosiossa, jossa havaittiin oikean hemisfäärin

olevan vasenta nopeampi. Ensimmäisessä analyysisarjassa vertasimme hemisfäärien välisiä

eroja jokaisella emootiotyypillä positiivisessa koeosiossa. Nämä analyysit paljastivat, että

osanottajat vastasivat nopeammin, kun informaatio esitettiin oikeaan hemisfääriin, ainoastaan

neutraalisti latautuneiden ärsykkeiden kohdalla, F(1, 84) = 12.35, p < .001. Selvittääksemme

harjoituksen vaikutusta hemisfäärien väliseen eroon suoritimme lisäksi kontrastien analyysin

yhdysvaikutukselle Ärsykeryhmä x Koeosio x Hemisfääri x Emotionaalinen lataustyyppi.

Tässä analyysissä vertasimme hemisfäärien välisiä eroja jokaisen ärsykeryhmän ja

lataustyypin kohdalla, edelleen positiivisessa koeosiossa. Tätä vastaavat reaktioaikojen
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mediaanit on esitetty Kuvassa 4. Nämä kontrastien analyysit paljastivat, että osanottajat

vastasivat nopeammin, kun informaatio esitettiin oikeaan hemisfääriin neutraalien

ärsykkeiden tapauksessa, ja että tämä ilmiö esiintyi sekä ärsykeryhmässä 1, F(1, 84) = 9.45,

p < .004 , että ärsykeryhmässä 2, F(1, 84) = 6.94, p < .015. Analyysit eivät paljastaneet

mitään muita merkitseviä eroja hemisfäärien välillä.

Yleinen varianssianalyysi osoitti edelleen että osanottajat vastasivat nopeammin toisen

ärsykeryhmän aikana (754 ms) kuin ensimmäisen ärsykeryhmän aikana (850 ms),

F(1,42) = 13.90, p < .001, mikä kertoo oppimisilmiöstä.
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Kuva 4. Reaktioaikojen mediaanit ärsykkeiden emotionaalisen latauksen (Kielteinen, Neutraali,

Myönteinen), ärsykeryhmän (ärsykeryhmä 1: ÄR 1, ärsykeryhmä 2: ÄR 2) ja hemisfäärin (vasen: VH, oikea:

OH) mukaan koeosiossa, jossa aiheutettiin myönteinen emotionaalinen tila.

Yleinen analyysi osoitti vielä että osanottajat vastasivat nopeammin, kun ärsyke oli

myönteinen (761 ms) tai kielteinen (788 ms) kuin jos se oli neutraali (860 ms), F(2, 84) =

6.81, p < .002. Tämä tulos on esitetty kuvassa 5. Kontrastien analyysit vahvistivat, että

osanottajat vastasivat nopeammin positiivisiin kuin neutraaleihin ärsykkeisiin,

F(1, 84) = 12.74, p < .001 ja että he vastasivat nopeammin kielteisiin kuin neutraaleihin

ärsykkeisiin,  F(1, 84) = 6.77, p < .015.
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Kuva 5. Reaktioajat ärsykkeiden emotionaalisen lataustyypin (Kielteinen, Neutraali, Myönteinen) mukaan.

Reaktioajat analysoitiin myös osanottajan tekemien virheiden lukumäärään keskittyvän

varianssianalyysin avulla. Tämä analyysi toteutettiin muilta osin täysin samalla tavoin kuin

edelläkin esitetty. Virheet laskettiin muuttujien Ärsykeryhmä, Emotionaalinen lataustyyppi ja

Hemisfääri risteävyyden määrämien solujen perusteella ja ilmaistiin prosenttiosuuksina, jotta

saataisiin häivytettyä eri koeosioiden mukaan vaihdellut eri ärsyketyyppien

esiintymisfrekvenssin erojen vaikutus.

Virheiden lukumäärään kohdistunut analyysi osoitti, että osanottajat tekivät enemmän

virheitä, kun ärsykkeet olivat emotionaaliselta tyypiltään neutraaleja (36,6%) kuin jos ne

olivat kielteisiä (29,6%) tai myönteisiä (27,6%), F(2,84) = 4.88, p < .001. Tämä tulos on

esitetty Kuvassa 6. Kontrastien analyysit vahvistivat, että osanottajat tekivät enemmän

virheitä neutraalien ärsykkeiden kuin negatiivisten ärsykkeiden kohdalla, F(1, 84) = 5.39,

p < .025 ja että he tekivät enemmän virheitä neutraalien kuin myönteisten ärsykkeiden

kohdalla, F(1, 84) = 8.83, p < .04.
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Kuva 6. Virheprosentti ärsykkeiden emotionalisen lataustyypin (Kielteinen, Neutraali, Myönteinen)

mukaan.

Virheiden lukumäärään kohdistunut analyysi osoitti myös, että osanottajilla oli taipumus

tehdä enemmän virheitä ensimmäisen ärsykeryhmän aikana (33%) kuin toisen ärsykeryhmän

aikana (29,6%), F(1, 84) = 3.97, p < .055. Tämä tulos vaihteli kuitenkin ärsykkeiden

emotionaalisen tyypin mukaan, F(2, 84) = 3.83, p  < .03. Tämä yhdysvaikutus on esitetty

Kuvassa 7. Kuvasta nähdään, että virheiden vähentymistä siirryttäessä ensimmäisestä

ärsykeryhmästä toiseen ilmenee yksinomaan neutraalien ärsykkeiden kohdalla. Kontrastien

analyysi, jossa verrattiin ärsykeryhmiä jokaisen ärsyketyypin kohdalla, osoitti virheiden

vähenevän ainoastaan neutraalien ärsykkeiden tapauksessa, F(1, 84) = 11.14, p < .0015.
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Kuva 7.  Virheprosentti ärsykeryhmän (ärsykeryhmä 1: ÄR 1, ärsykeryhmä 2: ÄR 2) ja ärsykkeiden

emotionaalisen tyypin (Kielteinen, Neutraali, Myönteinen) mukaan.

Virheisiin kohdistunut varianssianalyysi paljasti vielä että muuttujien Emotionaalinen

lataustyyppi, Vastaamiseen käytetty käsi ja Koeosio välillä vallitsi yhdysvaikutus, F(4, 84) =

3.0, p < .025. Tämä yhdysvaikutus ei kuitenkaan ole teoreettisesta näkökulmasta

mielenkiintoinen.

Edeltävissä analyyseissa ärsykkeiden emotionaalisen latauksen katsottiin olevan sille alun

perin testeissä (IAPS-tietokannan muodostamisen yhteydessä) määritetyn latauksen. Kyse oli

siis kokeentekijän olettamasta latauksesta, joka ei välttämättä vastaa osanottajan tulkintaa

ärsykkeen latauksesta. Tämän vuoksi suoritimme vielä kaksi reaktioaikojen mediaaneihin

kohdistunutta analyysia, joissa korvasimme muuttujan Emotionaalinen lataustyyppi

muuttujalla Vastaus, joka oli osanottajan antama vastaus. Varianssianalyysissa käytetyt

osanottajien (ryhmien) väliset muuttujat olivat Koeosio (kielteinen, myönteinen, vertailu) ja

Vastaamiseen käytetty käsi (vasen, oikea) ja osanottajien sisäiset muuttujat Ärsykeryhmä

(ryhmä 1, ryhmä 2), Vastaus (kielteinen, myönteinen, neutraali) ja Hemisfääri (vasen, oikea).

Analyysi kohdistui reaktioaikojen mediaaneihin. Ajat laskettiin muuttujien Ärsykeryhmä,

Vastaus ja Hemisfääri määrämien solujen perusteella.

Ensimmäisessä analyysissa käytimme kaikkia osanottajien antamia vastauksia. Täten

oletimme, että osanottajat vastasivat järjestelmällisesti oikealla tavalla suhteessa ärsykkeen

herättämään emootioon, mikä siis tarkoittaa, että he eivät tehneet kokeen aikana
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arviointivirheitä. Analyysi osoitti, että osanottajilla kului enemmän aikaa “neutraali“-

vastauksen antamiseen (964 ms) kuin “kielteinen“-vastauksen (757 ms) tai “myönteinen“-

vastauksen (723 ms) antamiseen, F(2, 84) = 29.08, p  < .001. Kontrastien analyysi osoitti, että

osanottajat antoivat “myönteinen“-vastauksen nopeammin kuin “neutraali“-vastauksen,

F(1, 84) = 49.53, p  < .001 ja että he antoivat “kielteinen“-vastauksen nopeammin kuin

“neutraali“-vastauksen, F(1, 84) = 36.75, p < .001.

Tämä analyysi vahvisti myös aiemmin ärsykeryhmän yhteydessä havaitun ilmiön:

reaktioajat olivat nopeammat toisen ärsykeryhmän kohdalla (770 ms) kuin ensimmäisen

ärsykeryhmän kohdalla (859 ms), F(1, 42) = 11.93, p < .0015.

Analyysi paljasti vielä että muuttujien Ärsykeryhmä, Hemisfääri ja Vastaamiseen käytetty

käsi välillä vallitsi yhdysvaikutus, F(2, 42) = 5.02, p < .015. Tämä yhdysvaikutus ei

kuitenkaan ole teoreettisesta näkökulmasta mielenkiintoinen.

5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Tämän tutkielman päämääränä oli osoittaa kahden toisistaan erillisen, myönteisiä ja

kielteisiä emootioita käsittelevän alijärjestelmän olemassaolo, mikä olisi sopinut yhteen

Kosslynin ja Koenigin (1995) mallin kanssa. Tässä mallissa emootioita käsitteleviä

mekanismeja on pyritty jakamaan alijärjestelmiin, mihin pyrkimyksemme löytää hemisfäärien

välinen emootioiden käsittelyä koskeva eroavaisuus istuu hyvin. Päämääräämme

päästäksemme esitimme myönteisesti, kielteisesti ja neutraalisti latautuneita valokuvia

oikeaan ja vasempaan hemisfääriin. Emme kuitenkaan löytäneet muuttujien Emotionaalinen

lataustyyppi ja Hemisfääri välistä yhdysvaikutusta, jonka perusteella olisimme voineet todeta

hypoteesimme vahvistetuksi. Yhdysvaikutuksen puuttuminen saattoi johtua vääränlaisten

ärsykkeiden valinnasta kokeeseen. Valitsimme kokeeseen vahvimmat myönteiset ja kielteiset

lataukset omanneet ärsykkeet, kun taas neutraalit ärsykkeet olivat vain hieman (tai eivät

lainkaan) latautuneita. Valitsemalla vähemmän latautuneita myönteisiä ja kielteisiä ärsykkeitä

olisimme saattaneet saavuttaa erilaisia tuloksia. Lisäksi meidän kokeessamme IAPS-

tietokannasta (Lang et al., 1999) valitut ärsykkeet esitettiin eri muodossa kuin alkuperäisessä

testissä, jossa niiden emotionaaliset lataukset määritettiin. IAPS-testissä valokuvat näet

heijastettiin suuren huoneen seinälle 4x6 metrin kokoisina ja kuuden sekunnin ajan, kun taas

meidän kokeessamme kuvat esitettiin tietokoneen näytöllä 5x5 senttimetrin kokoisina ja 150
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millisekunnin ajan. Nämä erot kuvien esityskoossa ja -ajassa tekivät kokeessamme käytetystä

emotionaalisen latauksen arviointitehtävästä paljon alkuperäistä vaikeamman.

Emotionaalisen latauksen arviointitehtävä oli hankala myös johtuen kolmesta

mahdollisesta vastausvaihtoehdosta (myönteinen, kielteinen, neutraali). Emootioiden

tutkimuksessa on yleisesti käytetty menetelmää, jossa vastausvaihtoehtoja on vain kaksi.

Neutraalin latauksen mukaan tuominen saattoi häiritä osanottajien arviointia, sillä he tekivät

enemmän virheitä neutraalien ärsykkeiden kohdalla ja osoittivat neutraalien ärsykkeiden

arviointipäätöksen tekemisen olevan muutoinkin hankalampaa kuin myönteisten tai kielteisten

ärsykkeiden arvioinnin.

Toisaalta mm. Beckin (1967, 1976) masennusta käsittelevän mallin inspiroimissa kokeissa

on käytetty myönteisten ja kielteisten ärsykkeiden lisäksi sujuvasti myös neutraaleja

ärsykkeitä. Beckin malli ennustaa, että masentuneet arvioivat ympäristöään kielteisemmin

kuin ei-masentuneet, ja että he muistavat kielteisiä piirteitä myönteisiä helpommin. Kolmea

eri emotionaalista lataustyyppiä olevia ärsykkeitä käyttäen esim. Buchwald  (1977), Gotlib

(1981, 1983) sekä Vestre ja Caulfield (1986) ovatkin saavuttaneet tuloksia, jotka tukevat

Beckin mallin oletuksia.

Mukaillussa Stroopin värinnimeämistehtävässään Gotlib ja McCann (1984) käyttivät niin

ikään myönteisiä, kielteisiä ja neutraaleja ärsykkeitä, tällä kertaa sanoja. Kokeessa

osanottajien tuli nimetä väri, jolla esitetty sana oli kirjoitettu. Gotlib ja McCann havaitsivat,

että masentuneet osanottajat käyttivät enemmän aikaa masennukseen liittyvien sanojen värin

nimeämiseen kuin neutraalien tai maniaan liittyvien sanojen värien nimeämiseen. Ei-

masentuneilla henkilöillä sanaryhmien käsittelyn välillä taas ei havaittu eroja.

Yllä esitetyt kolmea emotionaalista lataustyyppiä masennuksen tutkimuksessa käyttäneet

kokeet ovat siis idealtaan linjassa kokeemme kanssa ja osoittavat, että neutraalin vaihtoehdon

mukaan tuominen sinänsä ei hankaloita koeasetelmaa kohtuuttomasti. Ärsykkeiden valinnassa

tulee kuitenkin olla huolellinen.

Toinen hypoteesimme koski hemisfäärien välisen asymmetrian muuttumista aiheutettaessa

osanottajille tietynlainen emotionaalinen tila. Saadaksemme aikaan tällaisia tiloja esitimme

erilaisia osuuksia valokuvia myönteisessä ja kielteisessä koeosiossa. Emme kuitenkaan

havainneet hemisfäärien välisen asymmetrian muutosta. Se, että muutosta ei havaittu, saattoi

johtua myönteisten, kielteisten ja neutraalien ärsykkeiden vääränlaisista osuuksista.

Kohtalaisen suuret osuudet ärsykkeitä, jotka eivät vastanneet koeosiota, saattoivat estää
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emotionaalisen tilan syntymisen. Emotionaalisen tilan aikaansaaminen olisi myös saattanut

onnistua paremmin kokonaan ilman neutraaleja ärsykkeitä.

Aiemmin tehdyissä kokeissa, joissa aiheutettiin normaaleille osanottajille emotionaalisia

tiloja, Teasdale ja Fogarty (1979) sekä Riskind, Rholes ja Eggers (1982) havaitsivat

myönteisen emotionaalisen tilan parantavan myönteisten ärsykkeiden muistamista.

Vastaavasti Teasdale ja Russell (1983) totesivat aiheutetun masennus-olotilan vähentävän

myönteisten ärsykkeiden muistamista ja parantavan kielteisten ärsykkeiden muistamista

iloiseen olotilaan verrattuna. Myös Bower, Gilligan ja Monteiro (1981) havaitsivat tarinan

muistamista tutkineessa kokeessaan mielialan vaikuttavan siihen, millaisia yksityiskohtia

osanottajat tarinasta muistavat: myönteiseen tilaan saatetut osanottajat muistivat enemmän

myönteisiä yksityiskohtia, kielteiseen tilaan saatetut taas kielteisiä. Toisessa kokeessaan

Bower et al. eivät kuitenkaan havainneet mielialan vaikuttavan muistamiseen.

Jos rinnastamme kokeessamme aiheutetun emotionaalisen tilan masennukseen, voidaan

koeasetelmaamme pitää hyvinkin samankaltaisina edellä mainittujen masennusta tutkineiden

ja kolmea eri emotionaalista ärsyketyypiä käyttäneiden kokeiden (Buchwald, 1977; Gotlib,

1981, 1983;Vestre & Caulfield, 1986; Gotlib & McCann, 1984) kanssa. Tällä oletuksella

hypoteesiamme emotionaalisen tilan aiheuttamisen vaikutuksesta kognitiivisiin toimintoihin

tukisivat em. Beckin masennusmallin lisäksi myös Bowerin (1981) ja Ingramin (1984) teoriat,

jotka ennustavat masentuneiden henkilöiden huomion suuntautuvan helpommin kielteisiin

ärsykkeisiin. Gotlib ja Cane (1987) ovat todenneet kognitiivisten toimintojen muutoksen

rajoittuvan masennusaikaan, mutta normalisoituvan sen jälkeen, mikä antaa lisäoikeutusta

verrata aiheutettua emotionaalista tilaa vakaampaan psykologiseen olotilaan.

Kokeessamme aiheutettu emotionaalinen tila voidaan rinnastaa masennuksen lisäksi myös

toiseen psyykkiseen olotilaan, ahdistukseen. Tällä oletuksella jälkimmäistä hypoteesiamme

tukisivat edellä mainittujen mielialan vaikutusta kognitiivisiin toimintoihin käsittelevien

teorioiden ja kokeiden lisäksi myös Beckin et al. (1979, 1985) sekä Bowerin (1981, 1987)

ahdistusta käsittelevät teoriat. Beckin ja Emeryn mallissa oletetaan skeemoja, jotka ovat

organisoituneet yleisiä ahdistukseen liittyviä tiloja, kuten pelkoa tai vaaraa, vastaaviksi

alijärjestelmiksi. Näistä skeemoista parhaiten tilanteeseen sopivat aktivoituvat ahdistavassa

tilanteessa, jolloin ahdistukseen liittyvän tiedon käsittely helpottuu. Pyrkimys jakaa

emootioiden käsittely alijärjestelmiin tekee Beckin ja Emeryn mallista Kosslynin ja Koenigin

(1995) mallin sukulaisen, joskin etäisen sellaisen. Bower puolestaan asettaa Beckin ja Emeryn

skeemaideaa muistuttavan, sekä masennuksen että ahdistuneisuuden selittämiseen sopivan

“mielialan vastaavuuden hypoteesin“, jonka mukaan henkilön emotionaalista tilaa vastaavat
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ärsykkeet kiinnittävät huomion helpommin, tulevat havainnoiduiksi nopeammin ja tulevat

käsitellyiksi tarkemmin kuin ärsykkeet, jotka eivät vastaa emotionaalista tilaa.

Beckin ja Emeryn sekä Bowerin oletuksia tukevia kokeita on tehty monia. Uhkaavien

sanojen havaitsemista tutkineessa kokeessaan MacLeod, Mathews ja Tata (1986) havaitsivat

ahdistuneiden osanottajien kiinnittävän huomionsa helpommin uhkaaviin sanoihin, kun taas

ei-ahdistuneilla huomio näytti siirtyvän pois uhkaavasta ärsykkeestä. Mukaillussa Stroopin

värinnimeämiskokeessa Ray (1979) totesi opiskelijoiden nimeävän esitettyjen sanojen värin

hitaammin tenttikautta edeltävänä aikana, jos sana liittyi tenttistressiin tai -ahdistukseen.

Tämä tulos esiintyi voimakkaimmin opiskelijoilla, jotka tunsivat suurinta ahdistusta tenttien

vuoksi. Myös useat muut mukailtua Stroopin koetta käyttäneet tutkimukset (Hope et al., 1990;

McNally, Rieman & Kim, 1990; McNally et al., 1990) ovat osoittaneet ahdistukseen tai

fobiaan olennaisesti liittyvien uhkaavien ärsykkeiden tulevan käsitellyiksi erityisen nopeasti.

Mathews et al. (1989) ovatkin todenneet ahdistukseen liittyvien representaatioiden olevan

rakenteellisesti helpommin saatavilla ahdistuneilla henkilöillä, kun taas ei-ahdistuneilla

representaatiot, jotka eivät liity ahdistukseen, ovat helpommin saatavilla.

Esitettyjen teorioiden ja tulosten valossa hypoteesimme emotionaalisen tilan vaikutuksesta

kognitiivisiin toimintoihin on perusteltu. Kokeessamme käytetyillä eri ärsyketyyppien

käsittelyä ja hemisfäärien keskinäistä suoriutumista vertailevilla menetelmillä emme

kuitenkaan saaneet tällaista vaikutusta osoitettua. Se, että emme havainneet aiheutettujen

emotionaalisten tilojen vaikuttavan ärsykkeiden käsittelyyn on linjassa Craigheadin, Hickeyn

ja DeMonbreumin (1979), DeMonbreunin ja Craigheadin (1977) sekä Dennardin ja

Hokansonin (1986) masennusta käsittelevien tutkimusten tulosten kanssa. Nämä tutkijat eivät

havainneet kokeissaan eroja masentuneiden ja ei-masentuneiden välillä kolmella eri tavalla

latautuneiden ärsykkeiden käsittelyssä.

Muuttujan Hemisfääri vaikutus tuli esiin neutraalien ärsykkeiden kohdalla, jolloin oikea

hemisfääri käsitteli informaation nopeammin kuin vasen. Tämä ilmiö rajoittui kuitenkin

yksinomaan myönteiseen koeosioon. Tätä tulosta on hankala tulkita aiempien tutkimusten

pohjalta, sillä tähän saakka neutraalien ärsykkeiden käyttö jaetun näkökentän menetelmällä on

ollut harvinaista. Eräs mahdollinen tulkinta tälle tulokselle on se, että olisimme myönteisessä

koeosiossa saaneet myönteisen tilan sijasta aikaan neutraalin tilan. On mahdollista, että

osanottajat tulkitsivat myönteiset ärsykkeet neutraaleiksi, mikä olisi saanut aikaan

“neutraalin“ koeosion.
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Tulosten analyysi yleisellä tasolla tuo ilmi oppimisilmiön kahden ärsykeryhmän välillä.

Tämä oppimisilmiö havaittiin myös tutkittaessa virheiden lukumääriä: osanottajat tekivät

vähemmän virheitä toisen ärsykeryhmän kohdalla, mutta tämä rajoittui yksinomaan

neutraaleihin ärsykkeisiin. Tämä osoittaa vain sen, että kokeen kuluessa osanottajat tottuivat

vastaamaan “neutraali“.

Kokonaisuudessaan työmme osoittaa, että neutraaleilla ärsykkeillä ja jaetun näkökentän

menetelmällä tehtäviä kokeita tarvitaan lisää. Saavuttaaksemme paremman ymmärryksen

emotionaalisen järjestelmän toiminnasta emotionaalisten ärsykkeiden käsittelyn yhteydessä

olisi mielenkiintoista toistaa koeasetelmamme tietyin muutoksin.

Vähentääksemme havaittua neutraalien ärsykkeiden vaikutusta tulisi käyttää vähemmän

latautuneita myönteisiä ja kielteisiä ärsykkeitä. Toisaalta, jotta olisi mahdollista saada aikaan

voimakkaampi myönteinen tila, tulisi käyttää voimakkaammin latautuneita myönteisiä

ärsykkeitä, sillä kokeessamme eräät osanottajat kertoivat pitäneensä myönteisiä ärsykkeitä

ennemminkin neutraaleina. Vaihtoehtoinen mahdollisuus emootioiden tuntemuksemme

lisäämiseen olisi myös toteuttaa koeasetelma, jossa käytettäisiin samoja myönteisiä ja

kielteisiä ärsykkeitä, mutta joka ei sisältäisi lainkaan neutraaleja ärsykkeitä.

Aivojen aktivaatiota jaetun näkökentän menetelmää tarkemmin kartoittavilla menetelmillä

kuten fMRI tai PET on mahdollista tutkia emotionaalisen järjestelmän jakautumista

alijärjestelmiin hemisfäärien vertailua hienojakoisemmin. Yhdistämällä tällaisia menetelmiä

käyttämäämme koeasetelmaan saattaisi olla mahdollista osoittaa eri aivoalueiden

erikoistuminen erilaisten emootioiden käsittelyyn ja täten täsmentää Kosslynin ja Koenigin

(1995) analyysia emotionaalisista mekanismeista. Väylä uusille tutkimuksille säilyy avoimena

ja kiehtovana.
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