
Alkoholin hermosto- ja käyt-

täytymisvaikutuksia käsiteltiin
Suomen Aivotutkimusseuran ja

Alkon tutkimuslaboratorion
biolääketieteen osaston järjestä-

mässä seminaarissa "Alkoholis-
mi aivojen sairautena" Salmi-

saaressa 13.3.1991.

Ihmisen käyttäytyminen

muuttuu alkoholin juomisen yh-

teydessä, mutta nämä vaikutuk-
set ovat hyvin riippuvaisia niis-

tä sosiaalisista olosuhteista. jois-

sa alkoholin juominen tapahtuu.

RaIf Lindmanin (Ä-bo Akademi,

Psykologian laitos) tutkimusten

perusteella myös kohtuukäyttä-
jän alkoholin juominen on riip-
puvaista sosiaalisista olosuhteis-

ta siten, että ryhmässä juodaan

enemmän kuin yksin ollessa.

Alkoholin vaikutukset hermo-

solujen toimintoihin ihmisillä on

toistaiseksi varsin huonosti tut-
kittua aluetta. Uudemmilla tek-

niikoilla, kuten aivojen mag-

neettikuvauksella, on saatu viit-
teitä siitä. että alkoholi vaikut-
taisi varsinkin aivojen assosiatü-

visün, useita toimintoja yhdistä-

viin prosesseihin: mitä moni-

mutkaisempi hermosolu on, sitä

herkempi se on alkoholin vaiku-

tuksille- Mikko Sams (TKK, Kyl-

mälaboratorio) tulk itsee tämän

johtuvan siitä. että alkoholi vai-

kuttaisi ennen kaikkea impuls-

sien siirtymiseen hermosolusta

toiseen, jolloin solujen välisten

liitosten synapsien määrän kas-

vaessa alkoholin vaikutukset ku-

muloituvat.
Alkoholisteilla on alkoholin

hermofysiologisia vaikutuksia
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tutkittu melko vähän, sen sijaan

Matti Haltian (HY. Patologian

laitos) mukaan on paljon nä1t-

töä siitä, että alkoholistien aivo-

jen rakenne on muuttunut: al-

koholistien aivot ovat keskimää-

rin pienemmät kuin muun väes-

tön.?itä vaikutusta ei ole selväs-

ti voitu osoittaa etanolin suorak-

si toksiseksi vaikuhrkseksi, vaan

ainakin osasyynä saattaYat olla

erilaiset ravinnonpuutostilat.
Edelleenkin on epäselvää, onko

aivosolujen vaurio osasyy alko-

holismiin vai seuraus alkoholis-

mista.

Pitkällisen alkoholin juomisen

jälkeen aivokudoksen bioke-

miallinen koostumus on muut-

tunut. Esa Korven (Alkon tutki-
muslaboratorio) mukaan tämä

muuttunut biokemiallinen koos-

tumus saattaa olla yksi niistä te-

kijöistä, jotka pitävät yllä alko-

holinhimoa. Toisaalta on tutki-
mustuloksia. jotka vüttaavat sii-

hen" että alkoholisteilla alkoho-

lin juominen saattaa "normaa-
listaa" heidän aivojensa bioke-

miallista koostumusta. Näin siis

voitaisiin alkoholin juominen

oppia itselääkitykseksi.

Alkoholismin takana olevat

perinnölliset teküät selittävät

yksin vain pienen osan patologi-

sesta alkoholin juomisesta. Tii-

hän on päädytty suomalaisista

kaksosista tehdyissä tutkimuk-
sissa (Jaakko Kapriq HY:n kan-

santerveystieteen laitos)o joissa

ympäristön merkitys on tullut
voimakkaasti esiin. Näin onkin
mahdollista, että alkoholinjuo-
mistavat etupäässä säädeltyvät

ympäristön aiheuttamien aivo-

jen toiminnallisten muutosten

perusteella. Matti Virkkunen
(HY, Psykiatrian klinikka) on

kuitenkin kuvannut vahvasti pe-

rinnöllisen, isältä pojalle kul-
keutuvan alkoholismin kriteerit
täyttävän sairauden. Alkoholis-
mi ei liene primaarinen sairaus

tässä tilanteessa, vaan mahdolli-

sesti seurausta asosiaalisesta

persoonallisuuden häiriöstä.

Olisi kuitenkin varsin mielen-

küntoista ja alkoholismin etiolo-

gian kannalta mahdollisesti ylei-

semminkin valaisevaa, jos tähän

perinnölliseen alkoholismiin
vahvasti pakottavat geenitja nü-

den tuotteet lOydetüiisiin.

David Sinclair (Alkon tutki-
muslaboratorio) käsitteli alko-

holismin kehitystä oppimispro-

sessina, jossa jotkin alkoholin
fysiologiset, ja myös mentaaliset,

vaikutukset koetaan niin miel-

llttäviksi, että alkoholin juomis-

ta kokeillaan yhä uudelleen.

Näin alkoholia opittaisiin juo-

maan eri tilanteissa ja mielllttä-
vät vaikutukset liitettäisiin so-

siaaliseen ympäristöön ja omiin
odotuksün. Opittu prosessi voi-

daan myös unohtaa, ja tähän

tähtää Sinclairin kehittämä "al-
koholismin sammutushoito". Sü-

nä alkoholin nauttimiseen yh-

distetään sellaisen lääkeaineen

antoo joka estää alkoholin ai-

heuttamat mielllttävät tunte-

mukset. Tiillöin teorian mukaan

alkoholisti oppü kä1tui1tymään

kussakin tilanteessa ilman alko-

holia, koska ei saa siitä aikai-
semmin saamiaan tuntemuksia
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esiin. Alkoholismin sammutus-

hoidosta saattaa tulla tulevai-

suudessa yksi biologinen keino

auttaa alkoholisteja.

Alkon tutkimuslaboratorion
entinen päällikkö Olof Forsan-

der kertoi aivotut§oille kokeis-

taan, joissa hän on voinut muut-

taa rottien alkoholin juomista

ruokavaliota muuttamalla. Eri
rottakannoilla on eroja siinä,

miten ne hyväksyvät alkoholin
juomakseen. Onkin mahdollis-

ta, että jotkin rotat ja ilmeisesti

myös jotkut ihmisetkin voivat

oppia käyttämään alkoholia ra-

vintoaineenaan ja säätelemään

sen kulutusta aivan yhtä hyvin

kuin rasvojen, valkuaisaineiden
ja sokeriyhdisteidenkin.

Mutta kuka on alkoholisti? Ja

onko kyse aivojen sairaudesta?

Viinikulttuuri on Suomessa

nousussa. Alkoholipoliittisessa
keskustelussa jo pitkään tarjo-
tun alkoholinkä1tön "eurooppa-
laistamisen", ts. mietojen alko-
holijuomien suosimisen ja alko-
holinkäytOn arkipäiväistämisen,

suuntaan on vihdoin otettu en-

simmäinen askel: alkoholin ve-

rotusta on muutettu mietoja
juomia suosivaksi. Kulttuurista
puhuttaessa ylhäältä ohjattu

"eurooppalaistaminen" tietysti
tuntuu hieman oudolta. mutta

alkoholipolitiikassa vallitsee

Suomessa edelleen monopoli-
johtoinen komentotalous, ja tä-

Näihin §symyksiin saatiin usei-

ta vastauksia. Klaus Weckrothin
(TäY, Sosiaalipolitiikan laitos)

mukaan sosiologin ja biologin

käsitykset alkoholismin määri-

telmistä voivat olla niin etäällä
toisistaan, että hedelmällinen

tieteidenvälinen keskustelu on

vaikeaa. Dosentti Matti Huttu-
sen mielestä alkoholismi ja alko-

holin suurkulutus voidaan aina-

kin lääkärin työssä määritellä
melko hyväksyttäYästi. Alkoho-
listien kanssa "työtä tekevän"
lääkärin kannalta on vain har-

millista se, että alkoholisteilla on

hyvin usein myös muita aivojen

toimintahäiriöitäo jolloin vasta

vankan kokemuksen ja hoitoko-

keilujen pohjalta löydetään oike-

at hoitomuodot. Puuttuako heti

alkoholin liialliseen käyttöön
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mä lienee ainoa keino edetä mi-

hinkään suuntaan.

Toki jonkinasteista muutosta

on tapahtunut jo ennen alkoho-

liverotuksen muutostakin.

Vuonna 1990 mietojen viinien
kulutus Iisääntyi 12 prosenttia,
joskin nüden osuus kokonaisku-

lutuksesta on edelleen vain 8
prosenttia. Kuitenkin mietojen

viinien veron alentaminen 60

prosentista 45 prosenttün laskee

joidenkin laatuvünien hintaa jo-

pa neljänneksen, mikä varmas-

ti ilahduttaa nykyisiä viininhar-
rastajia ja auttaa uusien liitty-
mistä joukkoon. Jatkossa Eu-

vaiko hoitaa ensin mahdollinen
syvä masennus? Tähän tilantee-

seen toivotaan apua tulevaisuu-

den laboratoriotesteiltä, joilla
entisiä tarkemmin voitaisiin
tunnistaa potilaiden liiallinen
alkoholin kiyttö ja muut vakavat

psyyken sairaudet.

Tässä lyhyesti kokouksessa kä-

siteltyjä kysymyksiä, joihin epäi-

lemättä ei vielä saatu tyhjentäviä

vastauksia. Hermoston tutkimus

on kuitenkin tällä hetkellä var-

sin laajaa ja nopeaa, mikä antaa

toivoa alkoholin suurkulutuksen
ja alkoholismin paremmalle ym-

märtämiselle, ehkäisemiselle ja

hoidolle.

I]SA R. KORPI
TARJA PORKKA. HEISIGNEN

roopan yhteisöjen vaikutus var-

masti voimistuu, ja jo nyt on

keskusteltu mietojen juomien

myynnin sallimisesta elintarvi-
kekaupoissa ja Alkon tuontimo-
nopolin purkamisesta. Tässä

keskustelussa on tosin unohdet-

tu Alkon merkitys edes kohta-

laisen laatuviinien valikoiman

yllapiuij:ina. Valintatalon hyllyl-
tä tuskin Chäteau Tälbot'ta löy-

tyy, vaikka viinit maitokaup-
paan tulisivatkin.

Bourdieulaisittain tarkastel-
len on Suomessakin alkoholi-
kulttuurin kehityksessä havait-

tavissa distinktioprosessi, jossa
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