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DEPRESSIOON 

Alanenud meeleolu 

Energia ja elurõõmu puudumine 

Süü- ja väärtusetusetunne 

Keskendumisraskused 

Ärevus 

Suitsiidimõtted 

Probleemid söömise ja unega 

Toimetulekuvõime langus 



Depressiooni esinemissagedus 

*Wittchen et al., 2011, Eur Neuropsychopharmacology, Kessler at al., 1994, Arch Gen Psych. 

Elu jooksul kannatab depressiooni käes 19% inimestest* 



SUUR 
KOORMUS 

ÜHISKONNALE 

KÕRGE 
ESINEMISSAGEDUS 

ALGAB VARA 

MÕJUTAB 
TOIMETULEKUVÕIMET 



Selleks, et vähendada 

depressiooni esinemissagedust 

ning mõju ühiskonnale, on vaja  

ENNUSTADA ja ENNETADA 

 

 
Aga kuidas? 



Riskitegurid 

Sugu 

• Naistel esineb 
rohkem 

 

 

Keskkond 

• Lapsepõlve 
elusündmused 

• Psühhosotsiaalsed 
tingimused 

• Stressirohked 
elusündmused 

Geenid 

• 40-50% pärilik 

• Sageli esineb 
haigust mitmel 
inimesel 
peres/suguvõsas 

Isiksuse-
omadused 

• Neurootilisus ↑  

• Meelekindlus ↓ 

• Ekstravertsus ↓ 

Depressioon  



Neurootilisus kui depressiooni riskitegur 

Emotsionaalne 
ebastabiilsus 

Närvilisus 

Ärevus 

Muretsemine 

Kõrge 
neurootilisus 

 Ka neurootilisus on 50% ulatuses päriliku taustaga 

 

 Umbes pooled neurootilisuse ja depressiooniga 

seotud geenidest on kattuvad 



Neurootilisuse ja depressiooni geen? 



Geenid ja käitumine 

Serotoniin Dopamiin 

Noradrenaliin 

Adrenaliin 

Närvikasvufaktorid 

Neuropeptiidid 





A  B A  B 

AA või AB või BB 
Kõrge risk Keskmine risk Madal risk 

Riskialleel Riskialleel 



Riskialleelide mõju 

Kaks riskivarianti
(kõrge risk)

Üks riskivariant
(keskmine risk)

Kaks tavalist
varianti (madal

risk)

Neurootilisus ja depressiooni risk

Madal 

Kõrge 



Riskialleelid ja suur stress 

Kaks riskivarianti Üks riskivariant Kaks tavalist varianti

Neurootilisus ja depressiooni risk  

Kõrge stress Madal stress

Madal 

Kõrge 



Riskialleelid ja positiivne keskkond  

Kaks riskivarianti Üks riskivariant Kaks tavalist varianti

Neurootilisus ja depressiooni risk  

Halb keskkond Hea keskkond

Madal 

Kõrge 





Ülegenoomne 

assotsiatsiooniuuring - GWAS 

Terved inimesed Depressiooni diagnoos 

Geneetilise 

info võrdlus 

Riskialleelide 

tuvastamine 

Erinevate geenivariantide mõjude 

summa = 

GENEETILINE RISKISKOOR 



De Moor, M. H. et al.,(2015). Meta-analysis of genome-wide association studies for neuroticism, and the 

polygenic association with major depressive disorder. JAMA psychiatry, 72(7), 642-650. 

Neurootilisuse geneetiline riskiskoor 

 ennustab depressiooni sümptomeid 



Rootsi kaksikute register 

• Üle 90 000 kaksikutepaari 

• Sünniaastad 1886 kuni tänaseni 

• Riiklike registrite kaudu võimalik linkida terviseinfoga 

(diagnoosid, hospidaliseerimised, surmakuupäev ja põhjus 

jne.)  

• Üle 30 aasta epidemioloogilisi longituuduuringuid 



Swedish Adoption/Twin Study of 

Aging - SATSA 

 958 lapsepõlves lahutatud kaksikutepaari + 
kontrollgrupp = 3838 inimest 

 

 9 uuringulainet 30 aasta jooksul 

 

 Ulatuslik tervisenäitajate andmebaas 

 

 Ulatuslik keskkonnategurite andmebaas 



EDUKAS 

VANANEMINE 

 

•Tervisekäitu

mine 

 

• Füüsiline     

tervis 

 

• Vaimne 

tervis 

Lapsepõlv                 Keskiga                  Vanaduspõlv 

NEUROOTILISUS 

GEENID 
 

• Geneetilised riskiskoorid      • Kaksikute pärilikkusmudelid 

  KESKKOND 
 

• Lapsepõlve keskkond       • Stressirohked sündmused   •Stress kodus/tööl 



Kokkuvõtteks 

 valdkonna hetkeseisust: 

“Geneetiline eelsoodumus” psühhiaatrias ei 
pruugi olla alati halb, vaid vastupidi – 
näidata inimese kõrgemat potentsiaali ja 
paremat kohanemisvõimet 

“Geneetilise eelsoodumuse” pärast ei ole 
mõtet muretseda 

Vähem stressi on parem kõigile – 
eelsoodumus või mitte 

Aju eest peaksid kõik hoolitsema 

 



Kuidas hoolitseda oma aju eest? 

Ole füüsiliselt aktiivne 



Kuidas hoolitseda oma aju eest? 

Maga piisavalt 



Kuidas hoolitseda oma aju eest? 

Veeda aega sõprade ja perega 



Kuidas hoolitseda oma aju eest? 

Tegele meeldivate ja arendavate 

tegevustega 



Aitäh! 


