
tomallit ovat osa tutkittavana
olevaa ilmiökenttää myös sik-

si, että alkoholipoliittiset toi-
menpiteet ja hoitokäytännöt
myös muuttuvat ja muovaa-

vat itse ilmiötä, "alkoholis-
mia" sosiaaliseen todellisuu-
teen kuuluvana konstruktio-
na ja toimenpiteiden kohtee-

na. Esimerkiksi teoria siitä,
että alkoholismi on fysiolo-
gispohjainen sairauso on sii-
nä mielessä osa erilaisia hoi-
tokäytäntöjä, että sen on sa-

nottu poistavan alkoholion-
gelmista kärsivien kokemaa

syyllisyyttä ja alkoholismin
stigmatisoivaa luonnetta; on

esitetty, että tunnustamalla
alkoholismi sairaudeksi hel-
potetaan ihmisten hoitoon
hakeutumista.

Alkoholin liiallisen käytön
taustalla ovat seuraavat sei-

kat: l) alkoholin saatavuusn

2) yksilöllinen alttius alkoho-

lismiin ja 3) erilaiset "ulkoi-
set'" alkoholin käyttöä lisää-

vät tai vähentävät tekijät.
Näistä toinen ja kolmas koh-
ta sisältävät asioita, jotka
koetaan tärkeiksi tutkimus-
kohteiksi biolääketieteelli-
sessä alkoholitutkimuksessa.

Alkoholi on kemiallinen
yhdiste kuten muutkin huu-
maustarkoituksessa käytettä-

Toisaalta voidaan huo-
mauttaa, että silloinkin kun
aiatellaan alkoholismin ole-

van puhtaasti fysiologinen

sairaus, sitä pyritään hoita-
maan pääasiassa pyrkimällä
asennemuutokseen; lääkitys

on vain hoidon osatekijä ja
myös henkinen tuki. Siten

biologinenkin alkoholismi-
teoria sitoutuu käsitykseen
siitä, että alkoholismi on

myös tahdon ja halun ongel-

ma. Yksi kulttuurisen alko-
holismiteorian tutkimusalue
onkin tarkastella sitä länsi-
maisen kulttuurin historiaa,
jonka myötä yksilöitä ja hei-
dän toimintaansa on alettu
tarkastella halujen ja itseku-
rin välisen jännitteen näkö-

vät aineet. Kaikilla näillä ai-

neilla on aivojen solukalvoil-
la omat spesifiset vaikutuk-
sensa, jotka johtavat niiden
käyttöä yllapitävään käyttäy-

tymiseen ja elämän kokemi-

seen. Biolääketiede etsii par-

haillaan mahdollisia meka-

nismeja, joiden aktivoitumi-
nen aivoissa olisi yhteinen

kaikille väärinkäytetyille ai-

neille. Koska eri aineiden

yhteis- ja rinnakkaiskäyttö
on runsasta, tulisi myös alko-

holistien hoitotoimien, mikä-

kulmasta. Tämä liittyy vaih-
totalouden läpimurron myö-

tä tapahtuneeseen yksilöllis-
tymiskehitykseen.

Alkoholismikäsitys lähes-

tyy ran-kkaa juomista leimal-
lisesti yksilöiden ja yksilöllis-
ten erojen näkökulmasta,
sellaisesta perspektiivistä
josta ongelmat selitetään yk-
silön (poikkeavilla) ominai-
suuksilla. Siten sairausmal-
lien suosion voi ajatella kas-

vavan sitä mukaa, kuin Suo-

messa valtiollinen alkoholi-
kontrolli liberalisoituu ja
vastuu kohtuujuomisesta
sürtry yhä enemmän yksilöi-
den kannettavaksi.

PERTTI ALASTIT]TARI

li mahdollista, tähdätä sii-
hen, että riippuvuus myös

muista huumeista rikotaan.
Biolääketieteessä ajatel-

laan usein alkoholismia aiuo-
jen sairauteno, joka on syn-
tynyt vähitellen mahdollises-

ti yksilön kehitykseen liitty-
vien traumojen moksi. Näin
ajatellen alkoholismi ei juuri
eroa muista psyyken sai-

rauksista, kuten masennuk-

sesta ja jakomielitaudista,
joiden hoidossa käytetään

lääkkeita. Niinpä biolääke-
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tiede onkin kehittäryt useita

kial*hainltcinoja allmholi.s-

mün, lähtien erilaisista teo-

reettisista hypoteeseistä, ku-
ten alkoholin mielihyvää
tuottavien vaikutusten kor-
vaamisesta muilla lääkkeillä
tai näiden alkoholin vaiku-
tusten estämisestä. Mikään
yksittäinen farmakologinen
hoitokeino ei ole toistaiseksi
osoittautunut niin tehok-
kaaksi, että hoitotulokset oli-
sivat suuremmassa alkoholis-

tijoukossa olleet enemmän

kuin rohkaisevia.
Elainkokein on todettu, et-

tä alkoholin juomiseen, hu-
malatilaan ja vieroitusoirei-
denkin vakavuuteen vaikut-
t"avat perinnölliset tekijät.
Adoptio- j a kaksostutkimuk-
sissa on myös havaittu aina-

kin osalla alkoholisteista ole-

van perintötekijöiden taak-
kaa. Näitä havaintoja biolää-

ketieteellinen alkoholitutki-
mus pyrkii hyödyntämään

etsiessään ktb oranriotcstejö,
joilla perintötekijöiden laa-

dun moksi alkoholismiin to-

dennäköisesti ajautuvat ih-
miset voitaisiin ohjata tehok-

kaiden ennalta ehkäisevien

toimenpiteiden piiriin. ?illä
hetkellä ei kuitenkaan ole

tiedossa yhtään geeniä tai
geenituotetta, joka varmasti
altistaisi alkoholismin syn-

tyyn. Onkin paljon toden-

näköisempää, että, joitakin
mahdollisia pienempiä ryh-
miä lukuun ottamatta, alko-
holismin geenitaakka löytyy
suuresta määrästä geenejä.

Alkoholismi määritellään
usein siteno että kä1tön lopet-

tamisen yhteydessä tulee
esiin vieroitusoireita. Vi.eroi-

twoir e et johtuvat pitkäaikai-
sen alkoholin käytön aiheut-
tamista muutoksista aivoso-

lujen toiminnoissao joiden
normaalistuminen äkillisen
alkoholin käytön lopettami-
sen yhteydessä ei tapahdu-
kaan yhtä nopeasti kuin al-

koholin häviäminen elimis-
töstä. On myös mahdollista,
että alkoholi afüeuttaa pitkä-
aikaiskäytössä muutoksia
varsinkin aiuojen oppimis- ja
muisutmisttt p ahtumis s a, mi-
kä sitten vaikeuttaa paluuta
raittiiseen elämään. Alkoholi
muuttaa keskushermoston

hermovälittäjäaineiden toi-
mintoja hermopäätteiden ta-

solla sillä tavoino että jotkut
oppimisen ja muistamisen
perusmekanismit häiriyty-
vät. On myös mahdollista, et-

tä alkoholi vähentää muisti-
tapahtumiin tarvittavien
hermosolujen lukumääriä,
mikä edelleen vähentää alko-

holistin kapasiteettia löytää

tie ulos alkoholismista. Nä-

mä mekanismit ovat toden-

näköisesti ainakin osittain
palautuvia alkoholittoman
kauden aikana. Alkoholivie-
roitusoireiden nopea ja teho-

kas farmakologinen hoito,
jolla estetään kouristukset ja
muu liiallinen aivosolutu-
hoon altistava kiihotustila,
on myös erittäin tärkeää al-
koholismin hoitoa.

Vaikka alkoholismi usein

selitetään mielihyvän tavoit-
teluna, on asialla toinenkin
puoli: alkoholismi voidaan
myös usein käsittää pakon-
omaiseksi tarpeeksi juoda
alkoholia. Vastaavanlaisia

lmmpulsioita voi ihmisillä
esiintyä myös muiden asioi-

den suhteen. Jollakin voi ol-
la pakottava tarve pestä kä-

tensä vähän väliä, mistä ai-

heutuu monenmoista haittaa
henkilön normaalille toimin-
nalle. Alkoholismin ymmär-
täminen kompulsiiviseksi oi-
reyhtymäksi saattaa olla tär-
keää, koska kompulsiivisia
oireita voidaan farmakologi-
sesti hoitaa ja tutkia esimer-

kiksi syömiskäyttäytymiseen

liittyvien kompulsioiden kal-
taisena ilmiönä. Tässäkin

taustalla ovat aivojen meka-

nismit, jotka säätelevät käyt-
täytymistä. Toistaiseksi nä-

mäkin tunnetaan huonosti.
Kaiken kaikkiaan alkoho-

lismista alkaa biolääketie-
teessä muodostua kuva useis-

ta oireyhtymistä, joita liittää
yhteen alkoholin liiallinen,
pitkäaikainen käytttt Todelli-
set mahdollisuudet ymmär-
tää alkoholismia avautuvat

vasta sitten, kun aivojen toi-
mintaa tunnetaan paljon pa-

remmin kuin nyt. Pikaista
edistymistä on kuitenkin
syytä odottaa kuluvan vuosi-

kymmenen aikana, nythän
on Ahtojen uuosihymmen,
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