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KIRJEITÄ JA  
MIELIPITEITÄ

Sydän tunteiden tulkkina?
Katsauksessaan (Duodecim 1/2016) 
Leikola, Mäkelä ja Punkanen esittävät 
polyvagaalisen teorian ja sen sovelluk-
sia psykoterapiassa ja mielenterveys-
työssä. Artikkelissa myönnetään että 
”monet teorian olettamukset eivät 
ehkä ole täsmällisiä tai ovat liian yk-
sinkertaistettuja” ja että ”teoriaa on 
myös kritisoitu mutta perinpohjainen 
tieteellinen keskustelu tästä aiheesta 
ei vaikuta edes alkaneen”. 

Autonomisen hermoston katso-
taan jakautuvan edelleen sympaatti-
seen ja parasympaattiseen osaan ja 
toisaalta ruoansulatuskanavan enteeri-
nen hermosto lasketaan omaksi osak-
seen (1). Parasympaattiseen osaan 
kuuluvat sekä kiertäjähermo (nervus 
vagus) että muut kraniaali- ja sakraali-
alueen parasympaattiset hermot (ja 
niiden lähellä kohdekudosta sijaitse-
vat gangliot). Vaguksen preganglioni-
set hermosolut sijaitsevat sen dorsaa-
lisen motorisen tumakkeen (DMV) 
lisäksi ventrolateraalisessa ambiguus 
(Amb) tumakkeessa.

Tämän yleisesti hyväksytyn jaot-
telun sijaan katsauksessa esitelty 
polyvagaalinen teoria esittää para-
sym paattisen hermoston jakautuvan 
kahteen anatomisesti erilliseen ja 
fysiologisilta vaikutuksilta vastak-
kaiseen rakenteeseen, jotka ovat 
ventraalinen vagaalinen kompleksi 
(VVK) ja dorsaalinen vagaalinen 
kompleksi (DVK). Teorian mukaan 
autonominen hermosto on jaettavis-
sa kolmeen hierarkkiseen tasoon, ja 
ne ovat mye linisoitunut VVK ”nisäk-
kään vagus”, sympaattinen hermosto 
ja myelinisoitumaton DVK ”mate-
lijan vagus”. Tämän lisäksi VVK:n 
(ja erityisesti sen Amb-tumakkeen) 
myelinisoituneiden hermoyhteyksien 
oletetaan olevan evolutiivisesti uusi, 
vain nisäkkäillä esiintyvä ominaisuus.  
Toisin kuin polyvagaalinen teoria 
väittää, autonomisen hermoston ja 
erityisesti sydämen parasympaattisen 
hermotuksen rakenne ja toiminta ovat 
varsin samanlaisia selkärankaisilla luu-
kaloista alkaen, toisin sanoen niillä on 
yhtenevä evolutiivinen historia. Useil-
la selkärankaisilla kiertäjähermon 
preganglioniset hermosolut sijaitsevat 

sekä DMV- että Amb-tumakkeita vas-
taavilla alueilla (2). Vaikka nisäkkäillä 
valtaosa sydämen parasympaattisiin 
ganglioihin tulevista hermosäikeistä 
on peräisin Amb-tumakkeesta, ja ne 
ovat myelinisoituneita, osa Amb-tu-
makkeen sydäntä hermottavista akso-
neista on myelinisoitumattomia. Toi-
saalta merkittävä osa sydäntä hermot-
tavista para sym paatti sista aksoneista 
tulee DMV-tumakkeesta (2,3,4). 

Näin ollen teorian keskeinen väite 
autonomisen hermoston hierarkiasta 
ja sen parasympaattisen osan jaotte-
lusta on virheellinen. Autonomisella 
hermostolla on tärkeä osa sykkeen ja 
hengityksen koordinoidussa säätelys-
sä. Syke hidastuu sisäänhengityksessä, 
kun hengitysteiden venytystä aistivat 
sensoriset hermopäätteet välittävät 
signaalin aivorungon tractus solitarii 
-tumakkeen kautta Amb-tumakkeille 
ja sitä kautta sydämeen hidastamaan 
sinusrytmiä (5). Nykyisen evolutii-
visen tutkimustiedon perusteella voi-
daan olettaa, että hengityksen mukaan 
vaihtuvan sykkeen (heart rate varia-
bility, respiratory sinus arrhythmia) 
mekanismi kehittyi todennäköisesti 
jo kun ensimmäiset selkärankaiset 
maaeläimet alkoivat hengittää ilmaa 
(2). On loogisempaa olettaa tämän 
säätelyn kehittyneen optimoimaan 
keuhkojen kaasujenvaihtoa ja veren-
kiertoa vedestä ilmahengittäjiksi 
siirryttäessä kuin välittämään tunne-
tiloja ja lajinsisäistä kommunikaatio-
ta (teo rian spekulatiivinen ”sosiaali-
seen liittymisen järjestelmä”) (2,6).  
Katsaus ja teoria esittävät lukuisia 
korrelaatioita sykevaihtelun ja eri psy-
kososiaalisten ja neuropsykiatristen 
ilmiöiden (kuten rakkaus, masennus, 
autismi ja niin edelleen) välille ilman 
kokeellista näyttöä ilmiöiden välisestä 
syysuhteesta (7). Esimerkiksi vaik-
ka sydämen syke korreloi vireystilan 
kanssa, ei tämä tarkoita, että ”VVK sää-
telee erityisesti sosiaalisuuteen liittyvää 
fysiologiaa”. Itse asiassa teorian vastai-
sesti esimerkiksi stressi mallissa, jossa 
kiertäjähermo on hyperaktiivinen, 
myös Amb-tumake aktivoituu (8).

Autonomisen hermoston raken-
teesta ja toiminnasta julkaistujen tut-

kimusten perusteella polyvagaalisen 
teoria vaikuttaa olevan anatomisilta 
ja evolutiivisilta lähtökohdiltaan pä-
temätön ja pohjautuvan virheellisille 
olettamuksille (2,9). Lisääkö tutki-
mus sydämen sykevaihtelun ja tunne-
säätelyn (tai muiden korkeampien 
aivotoimintojen) välisestä yhteydestä 
tietämystämme psykopatologiasta, jää 
nähtäväksi (10). ■
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