
Boris Tabakoff esitelmöi Helsingissä: uutta tietoa
alkoholismin biolo gia st a

tunnistaa. Tällä olisi suuri merkitys
ennalta ehkäisevän terveydenhuollon
kannalta, Tabakoff totesi.

K ahs i alkoholis mityyppiä

Perinnöllisyystutkimusten perus-
teella on ollut mahdollista erotlaa ai-
nakin kaksi erilaista alkoholismityyp-
piä. Näissä molemmissa perintöteki-
jöillä on tärkeä merkitys.

Tvyppiin I kuuluville alkoholis-
teille on ominaista. että juominen on
ajoittaista ns. tuurijuopottelua. He
voivat nimittäin pidättyä alkoholista
pitkiksikin ajoiksi, mutta he eivät ky-
kene lope ttamaan juomistaan sen ker-
ran alettua. Alkoholista on tullut
heille ongelma kauan jatkuneen, run-
saan alkoholin käytön seurauksena
tavallisesti vasta aikuistumisen jäl-
keen, yli 25 vuoden iässä. Tyyppiin I
kuuluu sekä miehiä että naisia. He
ovat rauhallisia, usein ujoja, alistu-
via, hyväksymistä kaipaavia ja tunte-
vat syyllisyyttä juomisestaan.

Tvypin 2 alkoholistit eroavat tyy-
pistä I jvrkästi monessa suhteessa. He
ovat lähes yksinomaan miehiä. Heillä
alkoholin käyttö alkaa alle 25 vuoden
iässä ja alkoholisoituminen tapahtuu
nopeasti. Heidän on vaikea ylipäänsä
pidättäytyä alkoholista, ja siksi alko-
holin käyttö on heille lähes jokapäi-
väistä. Tvypin 2 alkoholisteilla on tai-
pumus tulla humalassa väkivaltai-
siksijajoutua siksi hankaluuksiin, ku-
ten syyllistyä esimerkiksi tappeluun
tai rattijuoppouteen. He ovat impul-
siivisia, itsetietoisia ja huolettomia,
mikä saattaa ilmetä myös epäsosiaali-
suutena.

Alkoholismin biolagiset osoittimet

Perintötekijöiden merkityksen sel-
viäminen alkoholisoitumisessa on

.johtanut alkoholismille perinnölli-
sesti alttiiden yksilöiden biologistenja
kemiallisten erityispiirteiden etsimi-
seen. Tabakoff korosti, että tutkijat
eivät ole niinkään kiinnostuneita omi-
naisuuksista, joita esiintyy pelkästään
alkoholisteissa, vaan biologisista piir-
teistä, jotka myötävaikuttavat alko-
holisoitumiseen. Tabako{fin mukaan
tutkimus onkin tuonut esiin uusia po-
tentiaalisia alkoholisoitumisriskin
osoittimia.

Tabako{fin oma tutkimusryhmä on
esimerkiksi havainnut, että verihiuk-
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Tohtori Boris Tabakoff Yhdysval-
tain kansallisesta alkoholin väärin-
käytön .ja alkoholismin tutkimuslai-
toksesta (National Institute on Alco-
hol Abuse and Alcoholism, NIAAA)
esitelmöi biolääketieteellisen alkoho-
litutkimuksen viimeaikaisista saavu-
tuksista Alkoholitutkijain seuran ja
sosiaali- ja terveysministeriön järjes-
tämässä seminaarissa Alkoholi ja vä-
kivalta, joka pidettiin Helsingissä
4.4.1989.

Tabakoff on johtanut tutkimuslai-
toksen kliinistä ja biologista alkoholi-
tutkimusta vuodesta l984 lähtien.
Hän on tunnettu erityisesti alkoholin
hermostovaikutuksia ja alkoholismin
taustatekijöitä koskevista tutkimuk-
sistaan, joista hänet palkittiin 19BB

kansainvälisellä Jellinek-palkinnolla.
Biolääketieteellisen alkoholitutki-

muksen tehtävänä on etsiä keinoja al-
koholin aiheuttamien terveyshaitto-
jen ehkäisemiseen ja hoitoon. Taba-
ko{fin mukaan uusimmat tutkimukset
ovat tuoneet olennaista lisätietoa al-
koholismin syntyyn vaikuttavista bio-
logisista tekijöistäja tätä kautta uusia
mahdollisuuksia alkoholismin ehkäi-
syyn ja hoitoon. Esityksessään Taba-
koff tarkasteli tuoreimpien tulosten
valossa alkoholin vaikutustapaa her-
mostoon, alkoholismin periytymistä
sekä atkoholismin biologisia osoitti-
mia.

Uutta tietoa alkoholin taaasta
aaikuttaa hermosoluun

Alkoholin aiheuttamien terveys-
haittojen ehkäiseminen edellyttää,
että haittojen syntytapa tunnetaan.
Koska alkoholin tapaa vaikuttaa her-
mostossa ei vielä tunne ta, biolääketie-
teellisen alkoholitutkimuksen tär-
keimpiä haasteita on tämän selvittä-
minen. Tabakoff korosti. Alkoholin
vaikutustavan selvittäminen on vält-
tämätöntä, jotta voi taisiin ym märtää,
miten alkoholi aiheuttaa humalan ja
miten alkoholiriippuvuus - alkoho-
lismi - kehittyy. Se on myös avain
uusien lääkeaineiden kehittämiseen
olipa kohteena alkoholimyrkytyksen
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saaneiden virvoittaminen kumoa-
malla humala, alkoholismin hoitami-
ncn vähcntämällä juomismotivaati-
ota tai alkoholiriippuvuuteen liitty-
vien vieroitusoireiden lieventäminen.

Aikaisemmin oli vallalla käsitys,
että alkoholi aiheuttaa humalan la-
mauttamalla hermosolujen toimintaa
melko yleisesti, ilman että vaikutus
kohdistuu mihinkään tiettvihin her-
mosoluratoihin. Tuoreimpien tutki-
mustulosten mukaan alkoholi vaikut-
taa erityisesti niihin hermosoluihin,
joiden viestinnässään käyttämä välit-
täjäaine on GABA eli gamma-amino-
voihappo. Tarkemmin sanottuna us-
kotaan, että alkoholi vaikuttaa GA-
BA:n vaikutuskohtaan. Tämä on her-
mosolun kalvossa sijaitseva valkuais-
ainemolekyyli, joka muuttaa hermo-
solun aktiivisuutta.

Tieto alkoholin vaikutuksesta
GABA:n vaikutuskohtaan on tehnyt
mahdolliseksi etsiä ja kehittää lääke-
aineita, joilla humala voidaan ku-
mota. Yksi tällainen aine on Tabakof-
fin mukaan sveitsiläisen HoiI-
mann-La Roche-lääketehtaan kehit-
tämä yhdiste Ro 15-4513. NIAAA:ssa
tehdyissä tutkimuksissa sen on ha-
vaittu kumoavan alkoholin hermoke-
miallisia vaikutuksia koeputkiolosuh-
teissa ja vähentävän joitakin humala-
oireita koe-eläimissä. Tabakoff ko-
rosti, että aine tehoaa vain osaan hu-
malaoireista. Tämä viittaa siihen,
että vain jotkut alkoholin vaikutukset
perustuvat GABA-välitteisiin hermo-
soluihin.

P e rint öt e kij ät a aikutt aa at
alkoholisoitumiseen

Tabakoffin mielestä biolääketie-
teellisen alkoholitutkimuksen tär-
keimpiä saavutuksia on ollut perintö-
tekijöiden merkityksen osoittaminen
alkoholisoitumisessa; keskeisellä si-
jalla ovat olleet kaksostutkimukset ja
adoptiotutkimukset. Perintötekijät li-
säävät joidenkin yksilöiden alkoholi-
soitumisriskiä. Siksi olisi tärkeää löy-
tää osoittimia, joiden avulla perinnö1-
lisesti alkoholisoitumisalttiit voidaan



kasissa olevan entsyymin, adenylaat-
tisyklaasin, aktiivisuus on alkoholis-
teissa normaalia matalampi. On
myös mielenkiintoista, että adeny-
laattisyklaasin aktiivisuus pysyy al-
haisena, vaikka kyseiset henkilöt olisi-
vat juomatta vuoden. Tämä viittaa
siihen, että kyseessä saattaa olla alko-
holisteille ominainen, periytyvä
piirre, jonka perusteella on mahdol-
lista erottaa alkoholistit muusta väes-
töstä. Jatkotutkimuksissa pa§astui li-
säksi, että adenylaattisyklaasin aktii-
visuus oli alkoholisteissakin sitä al-
haisempi, mitä enemmän alkoholis-
teja heidän lähisukulaisissaan oli.

Toinen kiinnostava tieto oli, että

yksilöissä, joiden verihiukkasten ade-
nylaattisyklaasin aktiivisuus oli alhai-
nen, ei esiintynyt väkivaltaisuutta.
Tämä puolestaan viittaa Tabakoffin
mukaan siihen, että verihiukkasten
alhainen adenylaattisyklaasiaktiivi-
suus saattaa olla edellä mainittuun
tyyppiin I kuuluvien rauhallisten al-
koholistien biologinen osoitin.

On hyvä myös muistaa, että adeny-
laattisyklaasientsyymiä on myös ai-
voissa. Siksi alkoholistien verihiukka-
sissa todettu adenylaattisyklaasin al-
hainen aktiivisuus kertoo epäsuorasti,
että alkoholistien aivoissa tämän ent-
syymin aktiivisuus on alhainen.

Tabakoffin mukaan alkoholistien

aivoista on paljastunut myös muita
kemiallisia erityispiirteitä. Joillakin
alkoholisteilla on ilmeisesti vajausta
aivojen kyvyssä valmistaa serotonii-
nia,joka on tärkeä aine hermosolujen
välisessä viestinnässä. Esimerkiksi
suomalaisissa väkivaltarikoksista
tuomituissa vangeissa, joiden isät on
todettu alkoholisteiksi, kyky tuottaa
serotoniinia on alentunut. Nämä tut-
kimukset näyttävät viittaavan siis sii-
hen, että tyyppiin 2 kuuluvat alkoho-
listit, joille on ominaista väkivaltai-
nen käyttäytyminen, voidaan tunnis-
taa aivojen alhaisen serotoniiniai-
neenvaihdunnan perusteella.

Kabnto Küanm.aa

Alkoholötutkimus s äätiön apurahat haettavis s a

Alhoholituthömussöötiö myäntöö apurahoja

- alhoholinhäyttöö hoshctün tuthinruhsün

- tutkimulasün, jotlu selüötteleoöt alhaholia yhsilän ja yhteöskunnan ongelmana

- roiuiustoimintaa hoshcaün tutkimuhsiön

- alblulituthimuhseen liöttyoöön huumausahwtutkimuhseen.
Vuoden 1989 aprahat on haettaoa söötööltö saataüöa hahenuslomalthcita Hiyttöen syyshuun 30. pööuäön
ncnnessö. Lonahhcita jakaa Kaija-Leena Heishanen, Puh. 90-133 3462.
Hahcmuhset on tohnitettaaa osoitteella: Alkalwlituthimussöötö, Kalctankatu 72, 00100 Helsitthi.
Tarkcmpia tietoja antaa sihteerü Klaus Möholä, Pah. 90-133 3460.
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