
mukaan. Yksilo elaa täydelli-
sesti tässäja nyl. menneisvYsja

tulevaisuus katoavatl han ko-

kee foskus pelläräsli) hallitse-
vansa lilannella. toimintaa ja

ympäristöään. Pohtimaan PY-

sähtl minen merkitsisi toimin-

nan virran ja imun katkeamista.

Tutustuin 1970-luvulla eräälla

telakalla sahkomieheen, joka

oli ollut vuosilolkulla pienessä

huppelissa. Tyonjohtajat eivat

puutluneet siihen^ silla hanen

tekemisissään ei ollut moititta-
vaa. Työmaajuopottelua ei

muutenkaan pidetty suurena

syntinä, elettiin työvoimapulan

aikaa. Olen myös sivusta kuun-

nellut alkoholistien viinanhan-

kintasuunnitelmia. Ne ovat

monesti olleet yllättavän kek-

seliaita.
Miten tämä on mahdollista?

Tutkimusten mukaanhan juo-

pottelu heikentää monella ta-

valla suoritusklkyä. Luelluani

Juhani Lindqvistin väitöskir-
jan "Organization of goal-di-

rected behavioul' en enää ollut
yhta ymmallani.

Lindqvistin tutkimus jakau-

tuu kahteen osaan. Ensimmäi-
sessä osassä esitellään tietoko-

nepohj ainen kokeellinen tutki-
musmetodiikka, jolla voidaan

analysoida aivojen sahkoisia
jännitemuutoksia tavoitteisen

toiminnan eri vaiheissa. Se pe-

rustui lapahtumasidonnaislen
jännitemuutosten ja EEC:n

rylmien mitlaukseen sekä eri

Kysymykseen, miksi mres

sukeltaa liian syvälle, voidaan

siis anlaa monia vaslauksia.

Yk"ikaan niislä ei ole tlhjen-
lävä eikä lksikaan varmasli

kykene helpotlamaan riski nol-

tamisessa ePäonnistuneen

omaisten surua. Mutta kysY-

aivoalueiden jännitemuutosten

välisten korrelaatioiden ana-

lyysiin. Metodiikan kasitteelli-

senä taustana kaytettiin A. R.

Lurijan ja Timo Jarvilehdon
neuropsykologisia teorioita.

Tutkimuksen toisessa osassa

korrelaatioanalyysia sovellet-

tiin alkoholin akuuttien ja

kroonisten vaikutusten analY-

sointiin. Aivoalueista tutki-
muskohteena olivat otsalohko
ja päälaenlohko, joissa molem-

missa oli kolme rekisteröinti-
pistettä. Koehenkilöinä olleet

nelja kohtuukäyttäjää ja nelja

alkoholistia suorittivat kolme-

na peräkkäisenä päiränä eri-

laisia ajosimulaattoritehtäviä.

Viimeisenä päivänä heille an-

nettiin alkoholiannos (1 g pai-

nokiloa kohti.1. joka \astaa noin

yhden promi [en humalaa.

Otsalohkon ja päälaenloh-

kon alueella alkoholistien kor-

relaatiot olivat ilman alkoholia
suoritetuissa kokeissa alhai-
sempia kuin kohtuukäyttäjilla.
Alkoholi kuitenkin kohotti ol-

salohkon alueella alkoholisti-
en mutta laski kohtuukayttaji-
en korrelaatioita. Korrelaatiot

aivoalueiden valillä olivat kor-

myksen pohdinta voi auttaa

ymmärtämään jarjetttimalta

näyttävää käyttäytymistä ja va-

lisluneen. turvallisen thteis-
kunnan rakentamisen vaikeut-

ta.

MAT'|I PIISPA

keampia oikeiden kuin vir-

heellisten simulaattorisuori-
tusten aikana. Tütkimuksessa

havaittiin myös yhteys alkoho-

lin akuuttien ja kroonislen vai-

kulusten ja simulaattorisuori-
tusten välil[ä: alkoholi kohensi

alkoholistien mutta heikensi

kohtuukayttajien suoritusta.

Alkoholistien aivot olivat

adaptoituneet toimimaan alko-

holin vaikutuksen alaisena.

Helsingin Sanumal uutisoi

Lindqistin väitöskirjan näyttä-

västi tuoden esille alkoholin
suorituskykyä kohenlaval rai-
kutukset. Toimittaja kuitenkin
jätti mainitsematta yhden

oleellisen sei kan: alkoholistien
absoluuttinen suoritustaso oli
sekä selvänä että humalassa

alhaisempi kuin kohtuukaytta-
jilla. Tavalliselle sanomaleh-

den lukijalle saattoi helposti

syntyä vaikutelma, että alkoho-

li noslaa alkoholistien suori-

tustason paremmaksi kuin
kohtuukayttajilla. Nainhan ei

tietenkään tapahdu; kohtuulli-
sesti juova sähkömies on sekä

selvänä että pienessä humalas-

sa taitavampi kuin hänen alko-
holisoitunut kumppaninsa.

PARANTAAKO VIINA SUORITUSKYKYA?
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Kohtuukayttajä myös osaa to-
dennäköisesti tehdä hienom-
man viinapannun kuin alkoho-
listi.

Vaitoskirjan kokeellisessa
asetelmassa oli eraita puuttei-
ta. Ensinnäkin, tutkimushen-
kilOiden määrä oli erittäin pie-
ni. Se on tietenkin ymmärrettä-
vää tutkimusmetodiikan työ-
layden takia, mutta yleistettä-
vyyttä se joka tapauksessa hei-
kensi. Toiseksi, kohtuukaytta-
jät olivat huomattavasti nuo-
rempia kuin alkoholistit. Kol-
manneksi, sekä kohtuukäytta-
jien että alkoholistien tausta-
tiedot olivat erittäin puutteelli-
set. ainoastaan ikä ja juomisen

kesto raportoitiin. Kohtuukayt-
täjät olivat yliopisto-opiskeli-
joita, alkoholistit Merikosken
kuntoutus- ja tutkimuskeskuk-
sen asiakkaita. Ehkapa koh-
tuukayuajat olisi pitänyt valita
kyseisen laitoksen neurologi-
sesti terveistä, iän ja koulutuk-
sen suhteen matsatuista asiak-
kaista. Neljänneksi, alkoholis-
tien kognitiivisten häiritiiden
etiologia jäi käsittelemättä.
Suoritustason alhaisuushan ei
valttamatta johdu alkoholin vä-
littömista keskushermosl.ovai-
kutuksista, vaan sen taustalla
saattavat olla monenlaiset vä-

Iilliset tekijät, esimerkiksi
maksasairaudet ja tapaturmien
tai tappeluiden aiheuttamat ai-
vovammat.

Tutkimusmetodiikan mut-
kikkuuskin herätti kysymyk-
siä, joskaan ei varsinaista kri-
tiikkiä. Lindqvistin tulosten
perusteellinen arvioiminen oli-
si edellyttänyt erittäin spesifi-
siä taitoja tulkitä EEG:Iä. Li-
säksi korrelaatioerojen todelli-
sen merkityksen punnitsemi-
nen oli vaikeata, silla tilastolli-
sella merkitsevyydella ei aina
ole käytännön merkitystä. Lu-
kijan on vain uskottava tekijan
sanaan. Tähän ollaan tultu: asi-
antuntijat loteavat losiasiat.
toimittajat yksinkertaistavat

JUHANILINDAVIST

OF GOAI-DIRECTED BEHAVIOUR

EXPTRIMENTAL METHODS AND

ACUTE EFFECTS OF

BETWEEN BRAIN

ne, ja vihdoin tavallinen kansa
lukee niistä sanomalehdestä ja
Iuulee ymmärtävänsä jotakin.

Eräs entinen alkoholisti. ny-
kyisin päihdehuollon palve-
luksessa, totesi keskustelles-
samme Lindqvistin tuloksista,
että heikalaiset ovat tienneet
alkoholin parantavat vaikutuk-
setjo kauan. Siksi heistäjuop-
poja tulikin. Meidän täytyy hy-
väksyä se tosiasia, että mikä tä-
nään havailaan inluitiivisesti,
se huomenna todistetaan tie-
teellisesti. Juhani Lindqvist on
joka tapauksessa lehnyt mie-
lenkiintoisen tutkimuksen tär-
keästä aiheesta.

PEKKA SAARN]O
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