
Mistä (suomalainen)
johtuu?

"huono aünapöö"

Matti Virkkunen

Viime aikoina on Alkoholipolitiikka-leh-
dessä ollut useita artikkeleita, joissa on

käsitelty "suomalainen huono viinapää" -käsi-

tettä (Virtanen l9B2; Peltonen l9BB; Simpura
l9B9). Viimeksi asiasta on kirjoittanut Jussi
Simpura artikkelissaan "Viinapää ja nyky-
aika". Koska tästä artikkelista, samoin kuin
aikaisemmista, käy ilmi, etteivät sosiologisen

koulutuksen saaneet kirjoittajat tunnu olevan

perillä siitä, mistä on kysymys ja mikä
nykynäkemyksen mukaan mitä ilmeisimmin
on "huonon viinapään" takana, lienee kirjoi-
tukseni paikallaan.

Mielenkiintoisesti samassa Alkoholipolitii-
kan numerossa, jossa oli Simpuran artikkeli ja
jossa mielestäni pyrittiin pitkälti kumoamaan
"huonon viinapään" biologista perustaa, oli
Alkon tutkimuslaboratorion biolääketieteen
osaston päällikön Kalervo Kiianmaan artik-
keli (Kiianmaa 1989) Yhdysvaltain kansalli-
sen alkoholin väärinkäytön ja alkoholismin
tutkimuslaitoksen (National Institute on Al-
cohol Abuse and Alcoholism, NIAAA) johta-
ju. tri Boris Tabakoffin esitelmämatkasta
Helsingissä 4.4.1989. Kyseinen tutkimuslaitos
on keskeisin alkoholismin tutkimuskeskus
maailmassa ja sinne on keskitetty suurin osa

Yhdysvaltain alkoholismitutkimusta. Tabakoff
esitelmöi biolääketieteellisen alkoholitutki-
muksen viimeaikaisista saavutuksista Alkoho-
litutkijain seuran ja sosiaali- ja terveysministe-
riön järjestämässä seminaarissa "Alkoholi ja
väkivalta". Tämä esitys oli myös hyvin
keskeisesti esillä suomalaisissa tiedotusväli-
neissä. Siinä Tabakoff tavallaan paljasti,
mihin "huono viinapää" liittyy ja minkälai-
sista biologisista seikoista se pohjimmiltaan
johtuu. Hän viittasi NIAAA:n ja Helsingin
yliopistollisen keskussairaalan mielentilatutki-
musosaston yhteisjulkaisuihin, jotka viime
vuosina ovat saavuttaneet huomattavaa kan-

sainvälistä huomiota (esim. Linnoila & al'
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l9B3; Virkkunen & al. l9B7; Roy & al. l9B7 a

& b; Roy & al. lgBB; Virkkunen & al. l9B9;

Linnoila & al. l9B9).
Olen toiminut HYKS:n psykiatrian klini-

kan mielentilatutkimusosaston ylilääkärinä ja
kyseisellä osastolla lähes 20 vuotta. Tänä
aikana osasto on tutkinut yli 2 000:ta
vakavimpiin väkivaltarikoksiin (yleensä aina

humalatiloissa tehtyihin) Suomessa syyllisty-
nyttä henkilöä, joista huomattavalla osalla on

toistuva humalassa ilmenevä väkivaltainen,
impulsiivinen j a sekav a käyttäytymisalttius eli
"huono suomalainen viinapää". Niinpä osas-

tolla lienee näistä asioista riittävästi koke-
musta. Lähes koko B0-luvun osasto on

harjoittanut kiinteää tieteellistä yhteistoimin-
taa Tabakoffin NlAAA-tutkimuslaitoksen ja
sen suomalaissyntyisen kliinisen johtajan pro-
fessori Markku Linnoilan kanssa. Näin ollen

biologiset poikkeavat serotoniini- ja sokeriai-
neenvaihdunnan löydökset, joista Tabakoff
puhui, on saatu juuri vapaaehtoisesti tutki-
tuista, toistuviin väkivaltarikoksiin humalati-
loissa syyllistyneistä, alkoholisoituneista suo-

malaisista miehistä. Heidän pitäisi edustaa

selvästi "suomalaista" huonoa viinapäätä.

Miten suomalaise s s a ai attelus s a

"huono aänapäö" on kösitettY?

Matti Peltonen (1988) toteaa Alkoholipoli-
tiikka-lehdessä, että viinapään käsite on
koostunut aikaisemmissa suomalaisissa esityk-
sissä kolmesta peruselementistä: l) juomata-
van kansallisesta erityisluonteesta (suomalai-

set sivistyskansoista poikkeavia), 2) nautinta-
tavan erityisyydestä ("humalahakuisuus")
sekä 3) humalakäyttäytymisen erityisyydestä
(alkoholin nauttiminen saa suomalaisen käyt-
täytymään poikkeuksellisen väkivaltaisesti).
Lisäksi on ajateltu, että näiden piirteiden tai
näistä piirteistä jonkin suhteen kansamme
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olisi huomattavan yhtenäistä.

Jo viime vuosisadan lopulla alettiin maas-
samme puhua "huonosta viinapäästä" rait-
tiusliikkeen piirissä ja katsottiin, että rilaan
liittyy rikollinen, väkivaltainen käyttäytymi-
nen, jonka otaksuttiin keskeisesti vaikuttavan
meidän vankilukuihimme. Jo tällöin korostet-
tiin, että keskeisiä olivat juuri "humalassa
sattuneet väkivaltaiset ja poikkeavat rikolliset
käyttäytymiset" (ks. Peltonen lgBB). Euroo-
passa tuntui näihin aikoihin Cesare Lomb-
roson (1876) myötä kovasti uskottavan perin-
nöllisiin seikkoihin myös rikollisuudessa,
mutta luonnollisesti ei voinut olla mitään
käsitystä siitä, minkälaiset seikat voisivat
periytyä. Vasta nyt l980-luvulla asiat ovat
ruvenneet selkiintymään. Vielä ennen l9B0-
lukua sosiologiset selitysmallit olivat keskeisiä
myös rikollisuuden selitysmalleissa, jotka nyt
kymmenen viime vuoden aikana ovat ainakin
Yhdysvalloissa olleet muuttumassa sosiologi-
sista biososiologisiksi selitysmalleiksi (Med-
nick & Moffitt & Stack l9B7; Moffitt &
Mednick l9BB), mikä johtuu uudesta tiedosta
rikollisuuden ja etenkin tapaväkivaltaisuuden
ja impulsiivisuuden perustasta. Kuitenkin on
slytä tässäkin korostaa, ettei toistuvaan väki-
valtaisuuteen sinänsä sisälly perinnöllistä
komponenttia vaan tietyntyyppiseen alkoho-
lismiin (tyyppi 2), johon liittyy toistuva
väkivaltainen ja impulsiivinen käytös. Tästä
puhun myöhemmin.

"Huonon viinapään" käsitteen keskeinen
luoja maassamme oli Helsingin yliopiston
sosiologian professori Veli Verkko. Tämän
henkilön profiilia on laajasti käsitellyt Risto
Jaakkola (1986). Huolimatta sosiologisesta
koulutuksestaan Verkko tutkittuaan laajasti
meidän maamme ja muun Euroopan väkival-
tarikoksia päätyi siihen, että "suomalainen
huono viinapää", joka voi ilmetä toistuvina
humalassa sattuvina ulospäin väkivaltaisina
tai itsetuhoisina käyttäytymisinä, ei voi olla
mikään muu kuin biologinen ominaisuus
(Verkko l95l). Hän havaitsi selvästi esim. sen,
että mikäli henkirikoksia Suomessa sattui, ne
ruotsinkielisen väestön keskuudessa yleensä
olivat harkittuja ja suunniteltuja, mutta suo-
menkielisen väestön keskuudessa usein muis-
tamattomissa humalatiloissa tapahtuneita,
impulsiivisia, väkivaltaisia purkauksia. Hän
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oivalsi, että sosiologiset teoriat eivät pysty
selittämään tätä osalla ihmisiä esiintyvää
"humalassa sekoilua" vaan että sen täytyy
olla biologinen ominaisuus.

Verkon jälkeen viime vuosikymmenien joh-
tavimmat sosiologisen koulutuksen saaneet
alkoholitutkijamme (Kuusi l94B; Mäkelä l97l;
Bruun 1972; Simpura l9B9) eivät ole halun-
neet hyväksyä Verkon biologismia vaan ovat
kytkeneet viinapää-käsitteen kulttuurimme ja
historiamme lyhyyteen - ei ole vielä opittu
käyttämään alkoholia eurooppalaisittain
(Kuusi l94B) - tai ovat korostaneet suoma-
laisten nautintatavan "erityisyyttä", "humala-
hakuisuutta" (esim. Simpura l9B9). Jussi
Simpurakin toteaa) että jotain humalahakui-
suutta meissä suomalaisissa on, vaikka kehi-
tystä hillitympään suuntaan ehkä on tapahtu-
nut. Ei kuitenkaan pidä sotkea näitä asioita
"huonoon viinapäähän", jolla nimenomaan
on, haluamme tai emme, biologinen perusta,
kuten Verkkokin aivan oikein arvaili. Tämä ei
kuitenkaan ole koko kansan vaan erään
miesten alaryhmän ominaisuus.

Alkoholösmin tyyppi 2 ja "huono uünapäö,,

Mistä sitten on kyse toistuvissa humalassa
sattuneissa väkivaltaisissa tai impulsiivissa
käyttäytymisissä eli "huonossa viinapäässä"?
Kuten Tabakolfin esityksestä ilmenee (Kiian-
maa l9B9), perinnöllisyystutkimusten perus-
teella on nykyisin mahdollista erottaa ainakin
kaksi alkoholismin lajia, tyyppi I ja tyyppi 2,
joissa molemmissa perintötekijöillä on keskei-
nen osuus. Nämä tärkeät havainnot julkaistiin
alun perin yhdysvaltalais-ruotsalaisena yhteis-
työtutkimuksena ja nimenomaan ruotsalai-
sesta adoptioaineistosta (Cloninger & al. lg8l
& l9BB a; Cloninger l9B7).

Nk. alkoholismin tyyppi 2 on 25 prosentilla
alkoholisteista yhdysvaltalaisessa väestössä
(Linnoila l9B9). Heille on ominaista se, että
he alkoholisoituvat ennen 25. ikävuotta, jopa
jo myöhäismurrosiässä. Alkoholisoituminen
tapahtuu hyvin nopeasti. He eivät pysty
pidättäytymään alkoholista lainkaan ja alko-
holin käyttö on näin päivittäistä. He kuitenkin
kestävät hyvin suuria määriä alkoholia,
vaikka heillä humalassa esiintyy muistamatto-
muutta ja "aggressiivista sekoilua". Heille on
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erityisesti ominaista se, että he muuttuvat
humalan aiheuttamissa muistamattomuusti-
loissaan kontrolloimattomiksi ja joutuvat han-

kaluuksiin syyllistyttyään.. esim. tappeluihin
tai rattijuopumukseen. Aäritapauksia ovat

.iopa törkeät pahoinpitelyt, tapot ja tuhopoltot
sekä itseen kohdistuvat väkivaltaiset purkauk-
set. He ovat impulsiivisia eli toimivat ensin ja
ymmärtävät liian myöhään tekojensa seurauk-

set. Aineistojemme mukaan heille ovat omi-
naisia voimakkaat muistinmenetykset ja ruo-
kahalun menettäminen juodessa, jolloin "se-

koilua" nimenomaan alkaa tapahtua. Heillä
on sekä Robert Cloningerin että meidän

tutkimusryhmämme mukaan paljon asosiaali-

sia piirteitä. Ydinryhmä heistä täyttää selvästi

nk. asosiaalisen persoonallisuuden kriteerit.
Tällainen persoonallisuushäiriöhän on noin
puolella länsimaiden vankien määrästä ja
ilmeisesti näin on myös meillä, vaikka kan-

sainvälisiä kriteereitä (DSM-IIIR) apuna

käyttäen ei tätäjoukkoa meillä epidemiologi-
sesti ole tutkittu. Kaikilla väkivaltaisilla
antisosiaalisen luonteen omaavilla on tilan
perustana alkoholismin tyyppi 2. He ovat
juuri niitä henkilöitä, jotka humalatiloissa
syyllistyvät kaikkein dramaattisimpiin väki-

valtaisuuksiin ja joilla myös taipumus tällai-
sen käyttäytymisen uusimiseen on kaikkein
suurin (Virkkunen & al. l9B9).

Kuten Tabakolfin esityksestäkin kävi ilmi,
tyypin I alkoholistit ovat täysin erilaisia. He

alkoholisoituvat huomattavasti myöhemmin ja
ovat ns. tuurijuoppoja. He ottavat kerralla ja
yhdessä "putkessa" suuria määtiä ja usein

sammuvat. Luonteeltaan he ovat ujoja, alistu-
via, hyväksymistä kaipaavia ja tuntevat syylli-
syyttä juomisestaan. Heidän on usein vaikea

ilmaista itseään selvin päin. He eivät tule
humalassa lainkaan aggressiivisiksi, kuten

Tabakoff esityksessään totesi. Tähänkin alko-

holismiin liittyvät perintötekijät ja tämän

tlypin alkoholisteilla on adenylaattisyklaasia,
verihiukkasissa olevaa entsyymiä, normaalia
vähemmän. Heillä on tietysti humalahakui-
suutta, mutta tilalla ei ole mitään tekemistä
"huonon viinapään" kanssa. Alkoholi tekee

heidät väsyneiksi, rauhallisiksi ja yleensä lisää

heidän ruokahaluaan (niin kuin useimpien

ihmisten), kun se taas tekee tyypin 2 alkoho-

listit motorisesti Ievottomiksi, ruokahalutto-
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miksi, ärtyneiksi ja lopulta humalassa sekoile-

viksi ja impulsiivisen aggressiivisiksi.
Koska juuri väkivaltaiset, impulsiiviset ja

asosiaaliset käyttäytymiset liittyvät alkoholis-
min tyyppiin 2 yhä uudestaan, on mahdol-
lista, ja hyvinkin todennäköistä, että tämä

osoittautuu tärkeimmäksi yksittäiseksi teki-
jäksi, joka johtaa vankiloihin länsimaissa ja
etenkin Suomessa. Tätähän tukee jo se, että

kansainvälisen tautiluokituksen (DSM-IIIR)
impulsiivisia persoonallisuushäiriöitä (antiso-

siaalinen, eksplosiivinen ja epävakaa persoo-

nallisuus), joihin tyypin 2 pitäisi liittyä, on

hyvin huomattavalla osalla vangeista.

Mitä on alkoholismin tyypin 2 ia siten

"huonon vänapöän" Perustana?

NlAAA-tutkimuskeskus tuntuu hyvin vah-

vasti uskovan tällä hetkellä, yhteistutkimuk-
siimme viitaten (Linnoila & al' l9B3; Virkku-
nen & al. 1987; Roy & al. l9B7 a & l9BB;

Virkkunen & al. l9B9; Linnoila & al. 1989),

että alkoholismin tyypin 2 taustalla on matala
aivojen serotoniiniaineenvaihdunta. Tilaan al-

tistavan tekijän pitäisi olla miespuolisessa

väestössä. Se siirtyy yleensä isältä pojalle,
mutta ilmeisesti joskus myös äidinisän kautta
(Cloninger & al. 19Bl; Linnoila & al. l9B9).

Serotoniini on välittäjäaine, joka kytkeytyy
keskeisesti myös ruokahalun säätelyyn.

Toinen biologinen löydös, joka tyypin 2

alkoholisteilla on havaittu, on matala verihiu-
taleiden MAO-pitoisuus. MAO on entsyymi,
joka keskeisesti liittyy serotoniiniaineenvaih-
duntaan (von Knorring & al. l9B5). Myös
"huonoon viinapäähän" ja humalassa "sekoi-
luihin" liittyvien korostuneiden muistinmene-
tystaipumusten on havaittu korreloivan voi-
makkaasti serotoniinin ja sen esiasteen tryp-
tofaani-aminohapon aineenvaihduntaan
(Branchey & Branchey 1985).

Vielä humalassa esiintyviin väkivaltaisiin ja
impulsiivisiin käyttäytymisiin tuntuvat liitty-
vän poikkeavat sokeriaineenvaihdunnan löy-
dökset, etenkin taipumus verensokerin mata-
luuteen sokerirasitusten yhteydessä. Näistä
ensimmäiset havainnot julkaistiin meiltä Suo-

mesta jo vuonna l9B2 (ks. esim. Virkkunen &
al. 1989). Näiden sokeriaineenvaihduntaseik-
kojen ja serotoniiniaineenvaihdunnan pitäisi-
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kin nivoutua kiinteästi toisiinsa. Molemmat
yhdessä ennustavat hyvin selvästi myös hu-
malassa vastaisuudessa sattuvia väkivaltai-
suuksia ja impulsiivisia tuhopolttoja (Virkku-
nen & al. l9B9). Tätä ei pidä ihmetellä, koska
edellä mainitut biologiset löydökset nivoutu-
vat kiinteästi toisiinsa ja ovat mitä ilmeisim-
min "huonon viinapään" biologisessa perus-
tassa. Henkilöillä, joilla on taipumusta menet-
tää muistinsa ja käyttäytyä korostuneen
aggressiivisesti ja sekavasti päihtyneenä, on
vaara\a) että he vankilasta vapauduttuaan
käyttäytyvät samoin. Näin humalassa poikke-
avaa käyttäytymistä aiheuttavat syyt auttavat
ennustettaessa kyseisten ihmisten poikkeavaa
käyttäytymistä myös tulevaisuudessa.

Samaan aikaan kun serotoniinilöydökset
havaittiin, saatiin ensimmäistä kertaa selvää
näyttöä siitä, että toistuvaa impulsiivista
aggressiivisuutta kyettiin kontrolloiduissa kak-
soissokkotutkimuksissa vähentämään eräillä
erikoisvalmisteilla laitosolosuhteissa. Nämä
erikoisvalmisteet vaikuttavat muita ilmeisem-
min juuri aivojen serotoniinijärjestelmään
(Virkkunen l9B9). Näin on ymmärrettävää,
että kiinnostus tätä sektoria kohtaan on
nykyisin hyvin voimakas. Aiheesta on jul-
kaistu myös suomenkielisiä yhteenvetoja
(Virkkunen l9B7 & l9B9). Tutkijat otaksuvat,
että aivojen serotoniinitason mataluus itses-
sään saa tyyppiin 2 kuuluvat jo nuorena
käyttämään alkoholia tavallaan "itselääkityk-
senä". Alkoholihan vaikuttaa hyvin voimak-
kaasti aivojen serotoniinin aineenvaihduntaan
koe-eläimillä ja myös ihmisillä (esim. Brain
leB6).

Yhteenaetoa

l. "Huono viinapää" -käsite pitää mieles-
täni rajata yksinomaan "humalakäyttäytymi-
sen erityisyyteen". Se merkitsee sitä, että
osalla miehiä on poikkeava alttius muuttua
motorisesti rauhattomiksi, ärtyneiksi ja impul-
siivisen aggressiivisiksi samalla, kun he
yleensä menettävät muistinsa ja ruokahalunsa
usein totaalisesti. Useimmilla ihmisillä alko-
holi lisää ruokahalua, rentouttaa ja rauhoit-
taa.

2. Ei ole kysymys yksinomaan "suomalai-
sesta" vaan "yleismaailmallisesta" huonosta
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viinapäästä. Tila liittyy nk. alkoholismin
tyyppiin 2, jota ilmeisesti on noin 25 prosen-
tilla alkoholisteista amerikkalaisessakin aineis-
tossa. Tilaa pitäisi esiintyä vain miehillä,
mikä yhtenä keskeisenä seikkana selittänee
miesten voimakasta yliedustusta vankiloissa
naisiin verrattuna.

3. On hyvin todennäköistä, että alkoholis-
min tyyppiä 2 esiintyy vaihtelevasti eri
kansoissa ja roduissa. On esim. mahdollista,
että se on yleisempää Suomen kuin Ruotsin
kantaväestössä tai Keski- ja Etelä-Euroopan
väestössä. Aasialaisessa väestössä se lienee
aivan tuntematon. Tulevaisuudessa pitäisi
tehdä jatkotutkimuksia ja käyttää niissä
alkoholismin tyypin 2 kriteereitä, siihen kyt-
keytyviä psykologisia tekijöitä ja "biologisia
osoittimia".

4. Tilan potrjalla ovat, kuten Veli Verkko-
kin otaksui, nimenomaan biologiset/geneetti-
set seikat, ilmeisesti juuri poikkeava aivojen
serotoniiniaineenvaihdunta, johon tuntuvat
myös kytkeytyvän eräät sokeriaineenvaihdun-
taan liittyvät seikat.

Suomalaisen alkoholipolitiikan pitää perus-
tua vain tieteellisiin tosiasioihin. Tiedosta-
malla ja hyväksymällä sen, mistä asiat
johtuvat, voimme avttaa miehiä, joilla on
"huono viinapää", ja heidän ympäristöään ja
mahdollisesti tulevaisuudessa ehkäistä ennalta
näiden henkilöiden humalaan liittyvää poikke-
avaa käyttäytymistä sekä alkoholisoitumista.
Riskihenkilöitä pitää pyrkiä löytämään riittä-
vän ajoissa, esim. alkoholistien pojista, ennen
kuin katastrofaalinen kehitys vankilakiertei-
neen jne. on valmis. Alustavia prospektiivisia
ennustetutkimuksia alkoholismin tyypin 2

kehittymisestä lapsilla onkin tehty (Cloninger
& al. 19BB b). Uutta biologista tietoa pitää
käyttää näiden ihmisten auttamiseksi. Sen
sijaan tätä tietoa ei saisi käyttää heille
annettujen juridisten rangaistusten koventa-
miseksi. Heitä pitää yhä uudestaan varoittaa
humalatilaan liittyvistä vaaroista erityisesti
silloin, kun siihen liittyy pitkäaikainen syö-
mättömyys.

Kun toistuvaa väkivaltarikollisuutta selite-
tään vain sosiologisin tai psykologisin perus-
tein ja unohdetaan alkoholin ja "huonon
viinapään" keskeinen osuus, ollaan hakoteillä.
Lähes kaikki vakavat väkivallanteot, esim.

231



tapot, tehdään meidän maassamme humalati-
lassa (esim. Virkkunen 197+). On syytä
muistaa, että sosiologiset ja psykologiset
muuttujat eivät ole pystyneet juuri lainkaan
ennustamaan väkivaltaisia tapahtumia runsai-
den väärien positiivisten ja negatiivisten
arvioiden vuoksi (Monahan 19BB). Siitä huoli-
matta biologiseen tietoon pitää kytkeä sosiolo-
gista ja psykologista tietoa ja tutkimusta eikä
näitä pidä enää nykyaikana nähdä kilpaile-
vina teorioina. Myös Suomessa pitäisi panos-

taa (suomalaisen) "huonon viinapään" tutki-
miseen, ettei se tapahtuisi yksinomaan yhdys-
valtalaisen rahoituksen turvin. Laajat epide-
miologiset kartoitukset esim. alkoholismin
tyypin 2 esiintymisestä Suomen vankiloissa ja
väestössä olisivat paikallaan. Kaikki tämä
auttaisi näiden humalatiloihin liittyvien asioi-
den ennaltaehkäisyä ja yhteiskunnan turvalli-
suuden tunteenkin lisääntymistä.

On ilmeistä, että Iähivuosina Yhdysval-
loissa selvitetään alkoholismin tyypin 2 geenit.

Tätä ei ole nähtävä minään pelottavana
asiana, koska se merkinnee vain alttiutta
tiettyyn suuntaan ja ennaltaehkäisyn mahdol-
lisuuksien parantumista. Meidän on nähtävä
asia siten, että kaikilla meillä on alttiutta
johonkin suuntaan, kellä tietyntyyppiseen al-
koholismiin, kellä sydäntauteihin jne. Kaikki
nämä asiat ratkeavat kuitenkin nykyotaksu-
mien mukaan ennen vuosituhannen vaihdetta,
kun ihmisen geenikartasto on täysin selvinnyt.
Tällöin voinemme antaa yhä tarkempaa ja
tehokkaampaa valistusta tyypin 2 alkoholis-
teille, "huonosta viinapäästä" kärsiville aivan
samoin, kuin nyt voimme käyttää apuna
sydäntautialttiutta annettaessa yhä tarkem-
paa, ja oikeisiin ihmisiin kohdistuvaa, valis-
tusta rasvoista, tupakoinnista jne.
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English Summary

Matti Virkkunen: Mistä (suomalainen) "huono
tänapöä" johtuu? (What is the reason for [Finnish]
boozing inaolaöng ömpulsioe üol.ence?)

Some Finnish men have the tendency to become
restless, irritable and impulsively aggressive during a

drinking bout. Under the influence of alcohol they also
lose their memory and appetite. This is known as Finnish
boozing with an impulsive violent tendency. This effect of
alcohol is totally dillerent from the effect of alcohol on
most people, whose appetite usually increases and who
become relaxed, tired and calm because of alcohol.

There is a 'universal' boozing tendency involving
impulsive violence. This condition is connected with
type-2 alcoholism as defined by R. Cloninger et al. It
occurs among 25 per cent of alcoholics, e.g. in the

American population, and can be found only among men.
It is possible that the frequency of this type-2

alcoholism differs from one nation or race to another. It is
thus possible that type-2 alcoholism is more common
among Finns than among Swedes, and among Finns than,
e.g. among central or southern European populations.

There seems to be biological aspects behind this
alcoholism. Adoption studies indicate that type-2
alcoholism is highly hereditary. The main factor may be
an abnormal brain serotonin metabolism, which is also
associated with peculiar aspects of glucose metabolism
(the tendency to have a low blood glucose nadir in glucose
tolerance tests). These aspects may also be behind
(Finnish) boozing involving impulsive violence.
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