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Alustuseks

Ü le kolmandiku inimestest kannatab elu jooksul 
mõnda laadi ärevus- või meeleoluhäire all. On väga 
tõenäoline, et igaühel meist on mõni lähedane ini-

mene või tuttav, kes on mingil ajal kogenud toimetulekut 
segavat ärevust või meeleoluhäiret. Võimalik, et sedalaadi 
mure on osa ka lugeja enda elust. See on olnud tundlik 
teema. Arvatavasti on paljud vanemate põlvkondade inime-
sed selliste häirete puhul abita jäänud või lausa oma muret 
varjanud. 

Mitmed esinduslikud epidemioloogilised uuringud 
näitavad, et elu jooksul on ärevushäireid 33 protsendil ja 
meeleoluhäireid üle 20 protsendil inimestest. Tõsi, tihti 
võib inimesel olla korraga mitu diagnoosi ja tihtipeale need 
häirete grupid esinevadki koos. 

Vaimse tervise teemad on õnneks ühiskonnas aina enam 
fookuses ja üha rohkem inimesi julgeb rääkida sellest, mis 
neid vaevab. Püüame selles raamatus anda lihtsa ülevaate, 
millised on ärevus- ja meeleoluhäired, kuidas neid enda ja 
teiste inimeste puhul märgata ning mida nende ilmnemisel 
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teha. Soovime inimesi julgustada vajaduse korral professio-
naalidelt abi otsima. Õigeaegne ja asjatundlik abi on väga 
oluline ja saab toimetulekut suurel määral parandada.

Inimene on loodud tegema oma valikuid ise ja mitte 
keegi teine ei saa tema eest neid teha. Tahe oma elu muuta 
ja elada võimalikult tervislikku elu on oluline vaimse tervise 
alus. Kõrvalseisja saab teda sel teel toetada, motiveerida, 
inspireerida ja ehk suunata nägema võimalikke valikuid, 
kuid otsus oma elu muuta on ikka vaid inimese enda teha. 
Arst, teraapia ja ravimid aitavad, kuid tähtsaim on inimese 
enda roll. 

Käesolev raamat võib olla abiks olukorra mõistmisel ja 
parandamisel. Loodame, et süsteemne vaade ärevus- ja 
meeleoluhäiretele, nende sümptomitele ja toimetuleku-
võimalustele aitab selles vaimse tervise vallas paremini 
orienteeruda ja valida sobivad sammud teekonnal parema 
vaimse terviseni.
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Ärevus ja meeleoluhäired  
on levinud mure

Markus on kahekümnendate eluaastate keskel 
olev info tehnoloogiatudeng. Vahel ei suuda ta 
mitu päeva järjest voodist välja saada. Elu 
tundub mõttetu, jaksu ei ole millekski. Vanemate
kodust väljakolimise järel läks ta seisund palju 
halvemaks ja ühiselt otsustati, et parem on naasta 
lapsepõlvekoju. Juba keskkooli alguses kippus ta 
novembris masendusse langema, kuude kaupa ei 
huvitanud siis teda miski, õppimine jäi unarusse. 
Seda peeti nii kodus kui koolis laiskuseks ja 
koos otsiti viise poisi motiveerimiseks. Vahel 
saatis neid pingutusi mõningane edu, enamasti 
aga mitte. Keskkool sai siiski õhtukooli toel 
lõpetatud ning Markus tegi ajuti töödki. Mõni 
aasta hiljem astus ta ülikooli. Ühe järjekordse 
sügisese passiivsusperioodi ajal soovitas sõber tal 
pöörduda psühhiaatri poole. Markusel diagnoositi 
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depressioon, ta hakkas ravi saama ja suudab 
nüüd kooliasjadega paremini toime tulla. Arsti 
hinnangul oleks olnud mõistlik abi otsida juba 
keskkooli ajal.

Mia on väliselt eluga hästi toimetulev nelja kümne
aastane naine. Enamiku tööelust on ta olnud 
väikeettevõtja ja praegugi on tal kaks toimivat 
väikefirmat. Lisaks asus ta hiljuti palgatööle 
rahvusvahelises kontsernis põnevas ja arendavas 
ametis. Ta koordineerib seal mitmete inimeste 
koostööd, tegeldes hingelähedase teemaga, ja 
saab rakendada oma loomu pärast ettevõtlikkust. 
Meeskond on tore. Väheoluline pole ka see, et 
palgatöö pakub turvalisust, mis on väikeettevõtja 
elus pigem ebatavaline. Mia kasvatab üksi väikest 
last – talle on abiks väga toetav ema, kelle tervis 
talle aga sageli muret valmistab. 

Mõni aeg tagasi sattus Mia hingamisraskuste, 
valuga rinnus ja krampidega EMOsse. Tervise
riket ei leitud, kuigi sümptomid olid hirmutavad. 
Hiljem oli selliseid nii töist kui kodust elu 
häirivaid olukordi mitmeid, paaril korral sundisid 
teda ebamäärased sümptomid pikemalt tööst 
eemal olema. Ka haiglasse sattumised sagenesid, 
kuni ükskord soovitas erakorralise meditsiini 
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osakonna arst tal pöörduda ärevushäire kahtlusega 
oma perearsti poole. Nüüd võtab Mia juba 
mõnda aega arsti määratud ravimeid, harjutab 
mõtete juhtimist ja oma seisundi märkamist. 
Tema toimetulek on oluliselt paranenud, kuigi 
südamehaiguse või muu avastamata terviserikke 
kahtlus istub ikka veel kuklas.

Toomas on edukas ettevõtja. Viimastel aastatel 
on tema elu kulgenud lainetusena. Vahel on tal 
energiat tohutult, ideid jätkub küllaga ja alustatud 
projekte on mitu, sageli ka ebarealistlikke. Teine
kord on ta kohal aga nagu suur must pilv, huvi ega 
jõudu pole üldse, ekirjade lugemine või kontorisse 
minek nõuavad ületamatut pingutust. Arsti poole 
pöördus ta ühe oma järjekordse madalseisu ajal, 
kui muud väljapääsu enam ei näinud. Elu ja töö 
korraldamine selliselt, et energia kõrgperioodide 
ideed saaksid kolleegidega koos ratsionaalselt 
läbi kaalutud ning madalseisu ajal võtaks keegi 
asjaajamised üle, nii et jääks aega paranemiseks, 
on osutunud Toomasele parajaks väljakutseks. Asi 
paranes, kui ta sai partneritega kokkuleppele, et 
kui tal on parasjagu hoogne periood, on vaja ta 
plaane korrigeerida.
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Need lood on meeleoluhäiretest. Üle kolmandiku inimes-
test kannatab elu jooksul mõnda laadi ärevus- või meele-
oluhäire all. Näiteks on Maailma Tervishoiuorganisat-
siooni (WHO) hinnangul depressioon maailmas juhtiv 
töövõimetust põhjustav haigus, mis annab olulise panuse 
maailma tervishoiukulude koormasse. Kaks levinud psüü-
hikahäiret – depressioon ja ärevushäire – toovad ajakirjas 
The Lancet 2016. aastal ilmunud artikli järgi maailmas 
kaasa ligi miljardi euro suuruse majanduskahju. Märke 
olukorra paranemisest pole, pigem on näha psüühika häirete 
kasvutendentsi ja prognooside järgi asi halveneb. Igal aastal 
kaotatakse maailmas üle 800 000 elu enesetappude tõttu. 
Ärevus- ja meeleoluhäired on muutunud meie aja tõeliseks 
epideemiaks.

Järgnevalt arutlemegi, mis ärevus- ja meeleoluhäired on, 
kuidas neid märgata ja ära tunda, mida nende esinemise 
korral ette võtta. Aitame aru saada, millal on mõistlik pöör-
duda professionaali poole ning millal ja kuidas saab end 
ise aidata. Anname juhiseid, kuidas kergemate meeleolu 
kõikumiste ja ärevusega toime tulla. 
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Mis on vaimne tervis?

M aailma Tervishoiuorganisatsioon defineerib ter-
vist kui täielikku füüsilist, vaimset ja sotsiaalset 
heaoluseisundit. Seega, mis tahes muutused, 

olgu need füüsiline vaevus või sotsiaalmajanduslikud 
probleemid, mõjutavad meie heaolu ja toimetulekut ning 
tervist. Kui nende probleemide korral on täheldatav mingi 
teadaolev rike organismi talitluses, siis räägime haigustest 
või häiretest. 

Vaimset tervist võib defineerida kui heaoluseisundit, kus 
inimene elab oma võimete ja oskuste kohaselt, tuleb toime 
igapäevaelu pingetega, suudab töötada tulemusrikkalt ning 
anda oma panuse ühiskonna heaks. Kui miski eelnimetatud 
tegureist on rikutud, saab rääkida vaimse tervise problee-
midest. Lühiajalisi vaimse tervise probleeme on kogenud 
ja kogevad ka tulevikus kõik inimesed. Nende puhul ei saa 
enamasti rääkida psüühikahäiretest. Psüühikahäiret võib 
defineerida kui muutust inimese mõtlemises, tunnetes ja/
või käitumises, mis rikub tema vaimset heaoluseisundit. 
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Psüühikahäireid on palju. Laias laastus grupeeritakse 
psüühikahäired erinevate haigussümptomite domineeri-
mise alusel, millel põhinevad ka haiguste klassifikatsioonid. 
Võib isegi öelda, et erinevaid psüühikahäireid on sama palju, 
kui palju on nende all kannatavaid inimesi. Psühhiaatrias 
vaadeldakse inimest kui tervikut ja pelgalt klassifikatsioo-
nil põhineval lähenemisel piisavalt head resultaati ei saa. 
Grupee rimine on siiski vajalik, sest see annab spetsialisti-
dele esmase suuna, millega on tegemist ja millistele nuppu-
dele edaspidi vajutama peaks. Lõviosa psüühikahäiretest 
moodustavad meeleolu ja ärevusega seotud hootised või 
püsivad kõrvalekalded. 
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Meeleoluhäired

M eeleoluhäired on vaimse tervise häired, mille 
üldiseks tunnuseks on meeleolu kõikumine ja 
sellega kaasnevad muud sümptomid. Oluline on 

mõista, et meeleolu kõikumist saab häirena vaadata siis, kui 
sellega kaasnevad toimetulekuraskused. 

Meeleolu on muutlik, meil kõigil esineb meeleolu kõi-
kumist ja see on inimeseks olemise loomulik osa. Kui sel-
lega aga kaasneb mingi toimetulekuraskus, olgu see siis 
sotsiaalne või tööalane, ning lisandub muid spetsiifilisi 
sümptomeid, saame rääkida häirest. 

Meeleoluhäired jaotatakse laias laastus kaheks. Ühed on 
sellised, kus meeleolu kõigub nii ülespoole kui allapoole – 
need on bipolaarse spektri häired. Teised on puhtalt dep-
ressiivsusele kalduvad häired, millele on iseloomulikud 
korduvad või püsivad depressiivsed sümptomid. Praegus-
ajal vaadeldakse meeleoluhäireid kui spektrihäireid, kus 
häiretevahelised piirid pole selged. Eri sümptomaatika 
esinemine ja intensiivsus annavad viite spektris paiknemi-
sele. See tähendab, et tegemist pole mustvalge diagnoosiga. 
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Meeleoluhäiretega on lähedalt seotud ka ärevushäired, kus 
juhtival kohal on ärevuse ja stressiga seotud sümptomid ja 
kehalised häired. Igapäevapraktikas on sagedad ka juhtumid, 
kus depressioon ja ärevushäire esinevad koos. Samuti kaldu-
vad meeleoluhäiretega kaasnema mis tahes psüühikahäired 
ja mitmesugused kehalised ehk somaatilised häired. See tõik 
tekitab raskusi nii tervisemurega inimestel kui spetsialistidel 
meeleoluhäirete äratundmiseks ja märkamiseks. 

Bipolaarse spektri häired

Bipolaarse spektri häireid peetakse kõige raskemateks meele - 
oluhäireteks. Ühelt poolt on neid spetsialistidel keeruline 
diagnoosida – sageli kulub täpse diagnoosi panemiseks aas-
taid, teiselt poolt on nende ravi tihtipeale suurem väljakutse 
kui teiste psüühikahäirete korral. 

Bipolaarseid meeleoluhäireid iseloomustab meeleolu ja 
tahteaktiivsuse kahe vastanduva poolusega seotud sümp-
tomite esinemine. Haigetel esineb nii maniakaalseid kui 
depressiivseid faase. Enamasti järgneb ühele faasile teine, 
kuid mõnikord võivad need esineda kombineeritult samal 
ajal. Tavaliselt jääb haigusperioodide vahele kolmaski, nii-
öelda stabiilne faas, mil inimene tunneb end hästi, käitub 
tavapäraselt ja tuleb probleemidega toime. 

Meeleoluhäireid peaks vaatama spektrihäiretena, kuigi 
haigusklassifikatsioonid on kahjuks siiamaani väga kate-
goriaalsed. Bipolaarse meeleoluhäire spektri ühes otsas 
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on häired, mis väljenduvad selgelt maniakaalsete perioo-
dide kaupa. Iseloomulik on suhteliselt püsivalt kõrgenenud 
meele olu, kohatine eufooriatunne, tahteaktiivsuse tõus 
kuni suurusmõtete ja psühhootiliste sümptomiteni välja. 
Maniakaalses faasis on inimene igas mõttes kõrgseisundis. 
Haigusperioodid on enamasti kolme-neljakuulised ja kor-
duvad. Patsientidel, kes asuvad spektri selles otsas, puuduvad 
sageli depressiivsed perioodid üldse või on need kõrval-
seisjale märkamatud. 

Spektri teise otsa poole liikudes hakkab maniakaalsete 
või eufooriliste sümptomite intensiivsus järjest vähenema. 
Spektri keskel on inimesel tõenäoliselt nii depressiivsed 
perioodid kui ka maniakaalsed, mida nad ise tajuvad heaolu 
aegadena. Kuigi neil heaolu perioodidel tunnevad inimesed 
end elu parimas vormis, on kliiniliselt juba näha haigus-
sümptomeid ja ilmneb ka teatud toimetulekuraskusi, siis 
need jäävad neile endile märkamata. Spektri teises otsas 
asuvatel inimestel on valdavalt depressiivsed perioodid, 
ehkki esineda võib ka üksikuid maniakaalseid sümptomeid. 
Oluline on eristada bipolaarse meeleoluhäire depressiiv-
set perioodi tavalisest depressioonist, sest nende ravipilt on 
täiesti erinev. Bipolaarse häire puhul traditsioonilised anti-
depressiivse toimega ravimid kuigivõrd ei aita. Selleks on 
teised ravimid, teised psühhoterapeutilised suunad, teised 
soovitused. 

Bipolaarse häire maniakaalses faasis on inimene üliener-
giline ja aktiivne. Tal on palju häid ideid, rohkelt ettepane-
kuid ja kõrgelennulisi plaane, mida ta enda arvates ellu viib. 
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Paraku püsivust tal oma ettevõtmiste teoks tegemisel ei ole. 
On ju põnev võtta mingi suur idee ja hakata selle ellu viimise 
nimel pusima, aga päriselt jääb tegevus pinna pealseks. Varsti 
juba hakkab tuul puhuma teisest suunast, huvi ja ind rau-
geb, sest miski on veel huvitavam. Kõik tegevused jäävad 
poolikuks, nii et lõpuks valitseb kaos, kuigi inimese enda 
meelest tundub kõik selge ja loogiline. 

Sellist seisundit on inimesel endal väga raske ära tunda. 
Ta ei saa ise aru, et on haige, vaid arvab, et ta on elu parimas 
vormis. Ometi pöörab ta sageli teistega tülli. Konfliktid 
lähedastega on kerged tekkima, sest keegi ei mõista tema 
suurepäraseid ideid, keegi ei püsi tal kannul, keegi ei toeta 
ta ettevõtmisi, küll aga püüavad teda takistada. 

Kõige olulisem on tunda ära maniakaalse episoodi algus. 
Kui inimesel on varem selline seisund esinenud, siis ohu-
märgid, et haigusepisood jälle vallandub, on tavaliselt ärri-
tuvus, konfliktivalmidus ja vähenenud unevajadus. Terve 
inimene vajab keskmiselt seitse kuni kaheksa tundi und, 
maniakaalse seisundi alguses lüheneb see viie kuni kuue 
tunni peale. Inimene ise ei saa arugi, et seda on vähevõitu, 
sest ta tunneb endas ülevoolavat energiat ja ta arvab, et kõik 
on hästi. Järk-järgult võib unetunde veelgi vähemaks jääda 
kuni unetute öödeni välja ja seejuures väsimust tundmata. 
Sellist uneaja lühenemist on mõistlik tähele panna, sest 
võimalikult varane haigusepisoodi äratundmine võimaldab 
üldjuhul paremat ravitulemust. Maniakaalsuse varajastele 
sümptomitele lisanduvad peagi teised. Inimene tunneb 
end võimekana, seksuaalselt atraktiivsena, sageli ilmneb 
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hüperseksuaalsus. Tüüpiline sümptom, mis on suhteliselt 
sage ja esineb nii meestel kui naistel, on riskikäitumine 
(seksuaalne riskikäitumine, uimastite tarvitamine). 

Üks patsient analüüsis vastuvõtul oma mania
kaalset seisundit ja ütles, et teab küll, kust tal 
bipolaarsus alguse saab – maania episoodid 
vallanduvad tal siis, kui ta on armunud. Mõni 
vastuvõtt edasi jõudsime oma jutuga tõdemuseni, 
et armumine on tal üks esimesi maania 
sümptomeid. Pärast maania möödumist on 
lõppenud ka kõik need suhted.

Hüperseksuaalsus ja hüpersotsiaalsus käivad sageli bipo-
laarse häire maniakaalse faasiga kaasas. Sellega kaasneb 
alati ka riskantne käitumine, sealhulgas rahalistes asjades. 
Tehakse tohutuid investeeringuid, suuri ja mõttetuid kulu-
tusi tühja-tähja peale, hoomamata rahaliste ressursside pii-
ratust. Mida rohkem on raha, seda rohkem on võimalik 
seda laiaks lüüa. 

Haiglaravile tuli maniakaalses seisundis patsient. 
Juba esimesel haiglaravi päeval suutis ta osta 
kolm autot. Kuidagi see tal õnnestus. Maniakaalse 
seisundiga kaasneb igasuguseid huvitavaid ideid. 
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Bipolaarse häire depressiivsed faasid on suhteliselt sarna-
sed nii-öelda tavalise depressiooniga, ehkki kipuvad olema 
raskemad ja patsiendile oluliselt kurnavamad. Sümptomid 
on paljuski samasugused kui klassikalisel depressioonil, 
nagu meeleolu langus, energia vähesus, väsimus, tujutus, 
unehäired, isutus, enesehaletsus, ebamäärane ärevus. Sageli 
ilmneb tugevamat füüsilist ehk motoorset pidurdust: ini-
mene muutub väheliikuvaks ja -miimiliseks, eemalolevaks. 
See on iseloomulik peamiselt bipolaarsele häirele, vähem 
tavalisele depressioonile. Võrreldes bipolaarse häire mania-
kaalsete ja depressiivsete perioodide pikkust, tuleb nentida, 
et viimased on üldjuhul oluliselt pikemad. Bipolaarse häire 
depressiivsed episoodid kestavad kuid, vahel isegi aastaid.

Haigusepisoodide sagedus on väga varieeruv ja eri 
inimeste puhul erinev, sõltudes kindlasti ka regulaarse 
ravi saamisest. Enamasti võib rääkida aastatepikkusest 
haigus episoodide vabast perioodist ehk remissioonist. Kui 
haigus episoode on aastas kuus või enamgi, on tegu kiiresti 
vahelduva bipolaarse häirega, mis on üks harvem esinev 
bipolaarse häire alaliikidest. Siiski on ka need episoodid 
vaadeldavad mitte päevade, vaid nädalate lõikes. Episood 
ühes või teises, st maniakaalses või depressiivses suunas 
peab kestma mitu nädalat, et saaks rääkida bipolaarsest 
meeleoluhäirest. 

Arstil on bipolaarse häire spektri otstes asuvaid patsiente 
lihtne ära tunda ning tänapäeval on olemas konkreetsed ja 
väga efektiivsed ravimid, eriti maniakaalsete episoodide 
puhuks. Probleemiks on see, et inimene oma kõrgenenud 
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meeleolu staadiumis ei saa aru abi vajadusest ja ei taha ravi. 
Arstile on väljakutseks, kuidas ta suudab patsiendile selgeks 
teha, et too vajab abi. Aga ka veenmine kuulub arstikunsti 
juurde.

Esimeste episoodide puhul ei pruugi keegi aru saada, et 
tegu on haigusega, aga kui juhtumid hakkavad korduma 
ja toovad kaasa tõsiseid majanduslikke tagajärgi ja suhte-
probleeme, on olukord muutunud ja seda tuleb võtta täie 
tõsidusega. Ei tunne ju keegi ennast hästi, kui tervenenuna 
aru saab, milliseid sigadusi ta haiguse ajal tegi. 

Patsiendiga tuleb rääkida ja selgeks teha, mis olid tema 
haigussümptomid ning mida ta tundis haigusepisoodi ajal 
ja selle järel. Kui asjad rahulikult läbi rääkida, siis inimene 
tavaliselt ka mõistab, et ta vajab ravi. 

Bipolaarse häire ravi on pikaajaline ja kindlasti peab see 
olema pidev. Põhirõhk on meeleolu stabiilsuse tagamisel, 
teisisõnu peab toetusravi baas olema selline, mis mini-
meeriks uue haigushoo vallandumise riski. See erineb aga 
suuresti näiteks depressiivsete ja ärevushäirete ravist. Eel-
nimetatud häirete puhul rakendatakse sümptomipõhist 
ravi, bipolaarsuse puhul on ravi suunatud põhiliselt sellele, 
et haigusepisoode ei tekiks. 

Bipolaarse häire puhul on oluline, et mõistetaks, mis haige 
inimese ajus toimub ja mis on paigast ära aju neurobioloo-
gilises vaates. Tihtipeale kiputakse arvama, et inimene on 
häire tekkes ise süüdi, elu on halb ja ühiskond on halb. Tege-
likult on bipolaarse häire ja ka teiste meeleoluhäirete põh-
juseks ajutalitluse häire – aju ei funktsioneeri nii, nagu peaks. 
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Bipolaarse spektri ühes otsas on valdavalt depressiivsed 
episoodid üksikute maniakaalsete sümptomitega. Neid epi-
soode käsitletakse tihtipeale ekslikult klassikalise depres-
siivse häirena ja ravitakse antidepressantidega. Kui rääkida 
raviresistentsest depressioonist, siis kuuluvad väga paljud 
patsiendid just sellesse gruppi. Tegelikult on diagnostikas 
midagi märkamata jäänud ja valesti läinud ning tõtt-öelda 
pole seda tänapäevani osatud ka piisavalt hästi teha. 

Üks oluline erinevus bipolaarse häire ja muude meele-
oluhäirete vahel on see, et bipolaarse häire puhul on väga 
suur osakaal pärilikkusel. Kui peres on kellelgi kunagi diag-
noositud bipolaarne häire ja praegu esineb mõnel pereliik-
mel depressiivseid perioode, siis on vaja tõsiselt kaaluda, kas 
tema puhul võiks olla samuti tegemist bipolaarse häirega. 

Esmalt jõuab või peaks jõudma inimene oma depres-
siivsusega perearsti juurde. Ja kuigi me tahame mõelda, 
et perearstid teavad piisavalt pereajalugu, pole see tihti nii. 
Arst peab probleemi olemuse küsimuste abil välja selgi-
tama. Täna ei ole perearstidel kahjuks kuigi palju tööriistu, 
mis aitaksid neil meeleoluhäireid diagnoosida. Eestis on 
kasutusel „Emotsionaalse enesetunde küsimustik” (Alu-
oja et al. 1999), mille leiab ka veebilehelt https://peaasi.ee/
enese tundetest/. Samuti on psühhiaatria olnud tänapäe-
vani klassifikatsioonikeskne – iga diagnoosi juures on rida 
sümptomeid. Aga reaalne elu on midagi hoopis teistsugust 
ja need häired pole sugugi nii kategoriaalsed, tegelikkus 
diagnooside puhul pole mustvalge. Kuigi bipolaarse häirega 
patsient jõuab kõigepealt perearsti juurde, on tal kindlasti 
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vaja edasi liikuda psühhiaatri juurde. Häirete vaatamine 
spektrina on esile kerkinud viimase kümnekonna aasta 
jooksul ja teema käsitlus on muutunud. Nende häirete 
sümptomeid ei panda kahjuks sageli tähele, aga seda on 
vaja teha, et häiret õigesti käsitleda. 

Õnneks on psühhiaatria alusuuringud viimase viieteist-
kümne aasta jooksul teinud tohutu arenguhüppe ja meie 
teadmised aju funktsionaalsest toimimisest on oluliselt 
paremad kui veel paarkümmend aastat tagasi. Praeguseks 
on leitud mitmeid potentsiaalseid häire äratundmist abista-
vaid markereid veres ja ajutegevuses, mida saaks tuvastada 
vastavalt vereanalüüsi ja radioloogiliste uuringute abil. On 
vaid aja küsimus, kui see jõuab ka arstide igapäevatöösse. 

Bipolaarsusest edasi liikudes järgmine grupp on depres-
siivsed häired. 

Depressiivsed häired

Depressioon ei ole see, kui inimene tuleb ja kurdab, et tal 
on tuju halb.

Keskealisel naisel oli elus esimene depressiivne 
episood, täpsemalt öeldes oli tegu melanhoolset 
tüüpi depressiooniga. Ta vajas haiglaravi, sest 
ei tulnud oma asjadega toime. Tema haigus 
allus suhteliselt hästi ravile. Ta hakkas võtma 
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ravimeid, käis mõned korrad psühholoogi juures 
ja nüüd, ligi pool aastat hiljem, võttis ühendust. 
Naine rääkis, et tal on praegu kõik hästi ja et 
ta on mõelnud, mis juhtus. Ta ütles, et oli kolm 
kuud elanud nagu udus, omaette maailmas – ei 
saanud aru, mis ümberringi toimub, ei suutnud 
midagi meelde jätta, ei saanud millegagi hakkama. 
Nüüd, kui ta on ennast ravinud, tundub talle 
lausa naeruväärne, kuidas ta sai üldse selline olla, 
teistpidi aga mõistab, et see on haigus. Ta tunneb 
nüüd, et on valmis ennast edasi ravima. Kui ta 
peaks uuesti samasuguseid sümptomeid tajuma, 
siis ta teab, kuidas abi otsida ja mida teha. Oma 
haigusepisoodi ajal ei rääkinud ta üldse, et tal 
on tuju halb või meel kurb. Ta oli „omas mullis”, 
liikus ringi omas reaalsuses.
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depressiivse häire sümptomid:
• alanenud meeleolu 
• huvi ja elurõõmu kadumine
• energia vähenemine, väsimus
• tähelepanu ja kontsentratsioonivõime alanemine
• alanenud enesehinnang ja eneseusaldus
• süü- ja väärtusetusetunne 
• trööstitu ja pessimistlik suhtumine tulevikku
• enesekahjustuse- või suitsiidimõtted või -teod
• häiritud uni
• isu alanemine

 melanhoolset tüüpi depressioonile viitavad 
somaatilised ehk kehalised sümptomid:

• huvi ja rahuldustunde kadumine tegevuses, mis 
tavaliselt oli meeldiv

• emotsionaalse reaktsiooni puudumine tavaliselt 
meeldivate olukordade ja sündmuste puhul

• ärkamine hommikul kaks või enam tundi enne 
tavalist aega 

• depressioon hommikul sügavam
• selgelt väljendunud psühhomotoorne pidurdus  

või rahutus 
• isu alanemine
• kehakaalu langus
• selgesti väljendunud libiido langus
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Depressiivseid häireid iseloomustab episoodiline või pidev 
meeleolu langus, millega kaasnevad muud sümptomid. 
Ka neid häireid võib vaadelda spektrina. Laias laastus võib 
depressiivsed häired jagada kahte rühma: klassikalised 
melanhoolsed depressioonid, millega kaasneb käitumus-
lik ja kognitiivne pidurdus, ja teine grupp on ärev-depres-
siivsed seisundid. Need on kliiniliselt sageli täiesti erine-
vad, sest on ju üks pidurdus- ja teine erutusseisund. See 
tähendab seda, et kummagi seisundi puhul vastutavad eri 
ajuringid ja hõlmatud on eri ajustruktuurid, mis eeldab ka 
erinevaid ravimeetodeid. See selgitab osalt asjaolu, miks 
on anti depressantidega ravi efektiivsusnäitajad kliinilistes 
uuringutes madalamad. Kuna uuringutesse hõlmatakse 
patsiente diagnoosipõhiselt, satub sinna ka neid, kes vajaksid 
hoopis teistsugust ravi, kui need, kellele antidepressantidega 
ravi sobib. Seepärast on oluline eristada melanhoolset ja 
ärev-depressiivset seisundit. 

Kliinilises praktikas eristatakse veel teisigi depressiivse 
häire alatüüpe, nagu sünnitusjärgne depressioon, hooajaline 
depressioon, püsiv kerge depressioon ehk düstüümia, atüüpi-
line depressioon, psühhootiline depressioon, agiteeritud 
depressioon jt. Hiljutised uuringud on näidanud, et kõigil 
neil alatüüpidel on mõnevõrra erinev neurobioloogiline alus. 

Tänaseks on veenvaid tulemusi andnud aju neurofunkt-
sionaalsed uuringud. Kõvasti on arenenud aju struktuuri ja 
funktsionaalsust hindavad radioloogilised uuringud, nagu 
funktsionaalne magnetresonantstomograafia (fMRI), mis 
lisaks neuroloogiliste haiguste tuvastamisele annab meile 
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suhteliselt hea pildi sellest, mis toimub vaimse tervise prob-
leemidega inimese ajus. Selliseid uuemaid ajufunktsiooni 
hindamise uuringuid psühhiaatrias valdavalt küll veel 
kusagil maailmas ei tehta, aga selleni jõudmine on vaid 
aja küsimus. Kümmekond aastat tagasi ei teadnud me veel 
sedagi, mida täpselt sellised uuringud on meile näidanud. 
Võime loota, et tulevikus saadetakse melanhoolse depres-
siooni kahtlusega inimene funktsionaalsesse fMRI-sse, 
mis võimaldab panna selge diagnoosi ja määrata tõhusa 
ravi juba esimesel katsel. Sellist lähenemist võiks nimetada 
psühhiaatria biomarkerite teadussuunaks. Psüühikahäireid 
eristavaid muutusi leitakse üha enam ka vereuuringutest. 

Ühtlasi liigume sinnapoole, et kui vaimse tervise murega 
inimene tuleb esimest korda perearsti või psühhiaatri vastu-
võtule, siis kõigepealt küsitleme teda ja teeme täpsustavad 
hindamisskaalad, seejärel vereanalüüsi ja pildi ta peast. Saa-
dud andmete põhjal paneme pusle kokku, teavitame tule-
musest ka patsienti ja räägime, mida me tema abistamiseks 
nüüd teeme. Erinevate psühhiaatriliste haiguste puhul on 
see väga kuum teadussuund. 

Meeleoluhäirete erinevused naistel ja meestel
Meeleoluhäirete neurobioloogiline taust on sõltumata soost 
või vanusest laias laastus ühesugune. Küll aga on kogemusli-
kult mulje, et erineb meele oluhäirete käitumuslik väljendus-
laad. Üks universaalne sümptom, mis esineb kõigil, on väsi-
mus, ehkki naised kurdavad seda sagedamini kui mehed.


