
HAROLD KALANT _
ALKOHOLITUTKIMUKSEN CRAND OLD MAN

Alkolrclitutkimus ei ole tie-
teenala perinteisessä jo nte-
todisessa mielessä1 se on
s eUainen känno st uks e n kob
teen puolesta ja se tulee
aina olemaan päälleltkäi-
nen ntufulen alojen ka,nssu.
Alalla rättää kuitenkin aielä
nän p alj on tutkittaa aa, että
se tulee pakosta säilymään
pitkään oilLanta alanaan.
Näin totesi tohtori Harold
Kalant, jota haastatehän
biolääketieteellisen alko-
holitutkimuksen merkityk-
s estä j a ro olista nyky-yhteis-
kunnassa suornalaisen alko-
holitutkimuks e n murr o skau-
den tunnelmissa rnarras-
kuussa 7995.

Tohtori Harold Kalant
kutsutüütr üuonna 1959
käynnßtämään Toronto s s tt
sijaitseaan Addictioru Re-
s e arxh F ound.ationin ( ARF )
biolääketiete ellistti alko ho -
litutkimusohjelmaa. Srr-
temmin hän toimi ARF:n
tutkilnuksen apulaisjohta-
jana ja Toronton 7'liopislon
farm,akologian professori-
na, H än. j äi rnuuta nta uuosi
sitt en eläkke elle molemmis-
ta tehtäaßtä. Suornalaß-
tenkin tuthijoiden hyain
tunteman üohtori Kalantin
panos on olennaisen mer-
kitt äa ä biolä äke tiet e ellß e n
u,lkoholitutkimuksen ßes-
keisten ilmiöülen, kuten to-
leranssin ja rüpltuouuden,

seloittämisessä ja nühin lät-
tya än kä sitt eis t ön luomis e s -
sa. Hänestä on m!ös tullut
Ku.rua.d.assa merkittäaä yh-
t e iskunnalline n a aikut t aj a,
sillä h,än ei ole arastellut
oman tiet e e nalans a raj oj e n
ylittämistä, üaan on puuttu-
ttut kirjoituksillaan sekä
muulla t oiminnallaan p äih-
d,ealan nün tutkbnukselli-
sän lruin sosio,alßün jo po-
lättßänkin ky symry ksütt.

Tohtori Kalanto kuinka tär-
keänä pidätte perustutki-
tnuste alkoholihaittojen
ymtnürtämßen ja hoitami-
sen kannalta?

- Koe-eläinmallien kayttoon
perustuva alkoholitutkimus on

ollut äärimmäisen tärkeää al-
koholin vaikutusten ymmärtä-
misen kannalta. Alkoholin vai-
kutuksiin liittyvia pemskysy-
myksia ei ole kertakaikkiaan
ollut mahdollista selvittää yk-
sinomaan ihmisiin kohdistuvi-
en tutkimusten avulla. Vaikka
eläinkokeisiin liittyy tarkeita
eettisiä kysymyksia, on todet-
tava, että niistä saadaan kes-
keistä tietoa alkoholin vaiku-
tuksiin liittyvien biologisten
tapahtumien ymmärtämiseksi.

Esimerkiksi tutkimuksia, jois-
sa on selvitetty alkoholin naut-
timiseen ja vaikutuksiin liitty-
viä hermostol lisia tapahlumia.
ei olisi mitenkään voitu tehdä
koehenkiloiden avulla.

Mitkä oaat mielestänne
biolääketieteellisen alko-
holitutkimuksen merkittä-
oimtnät tähänastiset saaau-
tuks e t alko h olihaitt oj e n a ä-
hentämßen kannalta?

- Alkoholin kayttin joiden-

kin patologisten seurausvaiku-
tusten syntytavan selvittämi-
nen on johtanut toimenpitei-
siin, jotka ovat vähentäneet ky-
seisiä haittoja tai jopa elimi-
noineet ne. Esimerkiksi alko-
holisteilla esiintyi aikaisem-
min yleisesti alkoholin aiheut-
tamaa ääreishermoston rap-
peulumista, kunnes havaittiin,
että alkoholistit kärsivät vita-
miinien puutoksista. Nyt saira-
us on huomattavasta harvinai-
sempi. Uskon, että ravitsemuk-
sen merkityksen ymmärtämi-

sen ohella tiedot lääkeaineiden
yhteisvaikutuksista oval niin
ikään johtaneet alkoholin aihe-

uttamien maksasairauksien ja
aivovaurioiden vähenemiseen.
Alkoholin aiheuttamat sikiö-
vauriot ovat myös hatkahdytta-
vä esimerkki, jossa kliinisistä
havainnoista alkunsa saaneis-

sa tutkimuksissa koe-eläin-
mallien avulla todistettiin al-
koholin osuus vaurioiden elio-
Iogiassa, mikä puolestaan johti
kansanterveydelliseen kasva-
tustyöhön.

- Nayttaakin silta, etta tutki-
mus on ollut kaiken kaikkiaan
menestyksellisempää alkoho-
lin kayton seurausvaikutusten
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kuin alkoholin primaariseen
vaikutustapaan liittyvien me-
kanismien selvittämisessä.
Riittavan teoreettisen pohjan

saavuttamiseksi ja alkoholi-
riippuvuuden biologisen pe-

rustan ymmärtämiseksi lopul-
Irsen päämääränhän läytly
kuitenkin olla jälkimmäisten
ratkaiseminen.

Olisiko rnielestänne sihi
aäsa,ampaa sitten ke skitty ä
alkoholiru käytön seur&us-
a aihutust en tutkimß e e n?

- Olemme edistyneet seura-

usvaikutusten tutkimuksessa
varsin hyvin ja todennäköisesti
pystymme saavuttamaan tulok-
sia tämän alueen tutkimisessa
jatkossakin, sillä tutkittavaa
epäilemättä vielä riittää. Var-

sinkin kun rahoituksesta on

puutetta, joku saattaa esittää,

että tutkimuksessa pitäisikin
keskittya seurausvaikutuksiin
eika perusmekanismeihin,

koska näin tutkimukseen sijoi-
tetuista rahoista saadaan väli-
röntä hyöryä. Tama ei kuiten-
kaan ole välttämättä oikea joh-

topäätös, silla ei ole sanottu,
että voimme jatkossa edistyä
yhta hyvin kuin aikaisemmin.
Voihan olla. että olemme jo
saavuttaneet sen, mika nykyi-
sillä menetelmillä on saavutet-
tavissa. Humalan, loleranssin
ja riippuvuuden perusmeka-

nismeissa meillä on viela kui-
tenkin hirvittävän paljon opit-
tavaa.

- Hyvä esimerkki pemsme-
kanismien ja seurausvaikutus-

ten tutkimisen ongelmista on

sokeritauti. Sen jälkeen, kun
insuliini oli loydetty ia sen

merkitys sokeritaudin hoidos-

sa oli osoitettu. sokeritaudin
hoidon kehittamisessä ei ollut
mahdollista edistyä, ennen
kuin insuliinin vaikutusmeka-
nismi ja sairauden syntytapa

opittiin tuntemaan. Myöhem-

min käyttöön otettujen mene-
telmien, kuten suun kautta
naulillavien hypoglykeemisten
lääkeaineiden, kehittäminen
edellytti insuliinin vapautu-
mista haimassa säätelevien te-
kijöiden yksityiskohtaista tun-
temusta. Alkoholismin suhteen
tilanne on lodennäköisesti ai-

van analoginen. Meilla on pal-
jon tutkimuksiin perustuvaa

tietoa, josta on ollut hyötyä al-
koholismin ja alkoholin seura-

usvaikutusten hoitamisessa,
mutta emme ehka paase paljon
pitemmälle oppimatta ensin
ymmäfiämään alkoholismin
kehittymisen biologisia perus-

mekanismeja. Hyvä esimerkki
on naltreksonin tulo alkoholis-
tien laakehoitoon. Tätä ovat

edeltäneel eläinkokeet. joissa

on selvitelty endogeenislen
opiaattien merkitystä alkoho-
lin juomisessa.

Voiho biolääketieteelli-
nen alkoholitutkimus olla
hyöd,yksi uusien haittojen-
hallintakeinoj en j a -strate-
gioide n kehittämis e s s ä?

- Kaikenlaisesta biologises-

ta tutkimuksesta voi olla hyö-

tyä terveyspolitiikassa. Hyö-
dyllistä voi olla mikä tahansa,

mikä esimerkiksi tekee hoi-
dosta tehokkaampaa kohtuulli-
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sin kustannuksin, kuten alko-
holisairauksien varhaisdiag-
nostiikka, suurkuluttajien tun-
nistaminen seka siihen liitty-
vät toimenpiteet ja keinot ih-
misten käyttäytymisen muutta-
miseksi.

- Esimerkiksi suurkulutuk-
sen osoittimia ja alkoholismin
uusia Iääkehoitomenetelmiä
voidaan pitaa erittäin lupaava-
na kehityssuuntana. Ruotsissa
terveyskeskus- ja perhelaaka-
rit saatiin mukaan toimintaan,
jossa yksinkertaisten laborato-
riokokeiden avulla pyrittiin
suurkulutu ksen toteamiseen ja
sitä kautta varhaiseen hoitoorr-
ohjaukseen. Mielestäni tulok-
set tästä olivat vakuuttavia ja
osoittivat, että tämänkaltaiset
sovellutukset voivat olla hyö-
dyksi haittojen hallinnassa.
Tutkimus myös osoitti, että lää-
kärit ovat valmiita käyttämaan
näitä menetelmiä tultuaan va-
kuuttuneiksi niiden hyödylli-
syydestä. Uskon. että suurin
osa lääkäreiden aikaisemrnas-
ta haluttomuudesta ryhtyä hoi-
tamaan alkoholiongelmia joh-
tui työn hyödyttömyyden tun-
teesta. Asia on tärkeä, sillä ter-
veyskeskus- ja perhelaakareil-
lä voi olla merkittävä panos

annettavana haittojen hallin-
taan varhaistoteamisen ja var-
haisen hoitoon saamisen kaut-
ta. Myös potilaat hyväksyvät
tämän Iähestymistavan.

Joskus kuulee sanotta-
ua,n, että suurkulutuksen
a arh aß t o t e amis e e n o oi lät -
tyä eettisiä ongelmia tulos-
ten oäärinkäytön mahdolli-
suud.en takia,. Mitä miehä
olette asiasta?

- En voi ymmärtää, miksi
suurkulutuksen osoittimien
käyttäminen voisi olla epäeet-

tisempää kuin esimerkiksi ko-
lesterolin tai verenpaineen
mittaaminen. Vakuutusyhtiöt

voisivat esimerkiksi päättää,
että ne eivät vakuuta normaali-
hinnoin henkiloa. jos tämän

verenpaine tai verestä mitattu
suurkulutuksen osoitin ylittaa
mäArätyn arvon. I ämä ollsr tle-
tysti laboratoriokokeiden vää-

rinkäyttoä, koska se ei palveli-
si kansanlerveydellisia paa-

määriä vaan vakuutusyhtiön
voiton maksimointia. Minusta
ei voi loogisesti perustella,
miksi verenpaineen miltaami-
nen tai muiden elimistön pato-
Iogisista tiloista kerlovien
osoittimien käyttäminen on hy-
väksyttävää, kun taas suurku-
lutuksen osoittimien ei olisi.

Alkoholitutkijoihin koh-
distuu joskus paineita ke-
hittää käytännön soaellu-
tuksia. Onko tämä teistä
oikeutettua?

- Paine luottaa käytännön
sovellutuksia on jossain mää-

rin oikeutettua ja se johtuu sii-
tä tosiasiasta, että rahoitettaes-
sa tutkijan työtä julkisista va-

roista oletetaan, että työn tu-
loksel tulevat hyödyttämään
yhteiskuntaa. Tarkoituksena ei

ole maksaa tutkijalle siitä, että
tämä voisi viettää mukavaa elä-
mää tutkien sitä, mistä sattuu
pitamäan.

- Asia voi muodostua ongel-
malliseksi, jos yhteiskunta ha-
luaa tukea vain tutkimusta,
joka tuottaa hyödynnettäviä tu-
Ioksia sanokaamme kuudessa
kuukaudessa tai parissa vuo-
dessa. Tällöin ei saavulela mi-
tään hyötyä. Tutkimusta täytyy
tehdä pitkällä aikavalilla. Pit-
kän aikavalin tutkimuksessa
tehdaan työn eri vaiheissa ha-
vai ntoja, joista syntyvia ideoita
voidaan hyödyntää verrattain
Iyhyella aikavälillä. Joissakin
tapauksissa, kuten esimerkiksi
suurkulutuksen osoittimien
tutkimisessa, saattaa näyttää
silta, etta merkittävää kaytan-

nön hyötyä saavutettiin jo parin
vuoden tutkimustyön tulokse-
na. Tosiasiassa kuitenkin tar-
vittiin kymmenien vuosien tut-
kimusta, jotta ylipäänsä voitiin
puhua suurkulutuksen osoitti-
mista ja vielapa niiden vertaa-
misesta. Jos jokin osa rahoitet-
tavasta tutkimuksesta ei ole
pitkan aikavalin tutkimusta,
joudutaan pian tilanteeseen,
jossa ei ole enää mitään sub-
slanssia, johon lyhyen aikavä-
Iin tutkimus voi pohjautua, ja
tutkimuksesta tulee hyödytön-
lä. Mielessäni on hyvä esi-
merkki radioastronomian alal-
ta. Bell-puhelinyhtitin labora-
toriot olivat kyllin kaukonakoi-
siä salliakseen radioastrono-
mian tutkimusryhmän työs-
kennellä vuosikausia vapaasti

vaatimatta tältä käytännön tu-
Ioksia. Hyöty kuitenkin tuli
odottamatta toisen maailrrran-

sodan aikana: heidän tietonsa
ulkoavaruuden radioaalloista
auttoivat parantamaan merten-
takaista radioliikennettä. He
tiesivät, mita aallonpituuksia
piti suodattaa pois.

Mikä on mielestänne tut-
kijoiden rooli tutldmttstu-
Iosten oälittätnisessä suu-
relle yleisölle, aaikuttajille
ja pöättöjille? Tulßilr.o tut-
ldjoiden osallistua toitnin-
taan, oai olisiko meidön
tur'ü att ao a alan anwnattilq,i-
sän? Tuthijat sddttavat pi-
töä tiedottamßta ajan
haaskauksena.

- Tiedotuspaineet taval I ises-

ti pemstuvat valtion ja muiden
rahoituslähteiden odotuksiin
ja vaatimuksiin, ja ne riippuvat
siitä, kuinka tutkijat ovat on-
nistuneet vakuuttamaan ja se-

Iittämään naille, mita ja miksi
he tutkivat.

- Mielestäni olennainen tut-
kijan työhön kuuluva rooli on

tutkimustuloslen tulkitsemi-
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nen suurelle yleisölle ja tahoil-
le. jotka rahoittavat tutkijan
työn, mutta ei ole välttämätön-

tä, että itse tutkijat tekevän täs-
sä viime vaiheen työn. Tütkijat
eivät ole homogeenista ihmis-
joukkoa. Jotkut osaavat kom-
munikoida erinomaisesti yk-
sinkertaisin termein. mutla jot-
kut taas eivät ole tässä kovin
hyvia. OIen silti sita mielta,
etta heilla kaikilla on vastuu
tulkita ruloksia ja tehdä se

niin, että myös yleisölle välitty-
vä kuva asiasta on oikea. On

hienoa, jos tutkija itse pitaa tu-
Ioksista kertomisesta, mutta
jos han mieluummin jättää tä-
män tiedetoimittajille, hänen

täytyy olla valmis keskustele-
maan heidän kanssaan ja var-
mistamaan, että he ovat ym-
märtäneet, mikä asiassa on

uutta, tärkeää ja merkityksel-
Iistä.

- Jos julkinen tiedotus on

tutkijoista ajan haaskausta,
meidän täytyy ensin kouluttaa
kollegojamme. Tiedottaminen
on olennainen osa heidän teh-

Pariisissa pidetty kokous ja
siella hyvaksytty alkoholipo-
liittinen ohjelmajulistus "Eu-
roopan alkoholiperuskirja"
(ks. liite 1) olivat näkyvä hui-
pennus jo vuosia kestäneelle

työlle. Sen alkujuuret voi ajoit-
taa WHO:n vuonna f9B4 hy-
väksymään ohj elmaan "Health
Policy for Europe". Ohjelman
yhtenä tavoitteena mainitaan

alkoholin kulutuksen vähentä-

tävlään. Er ole epärlystäkään
siitä, etteikö tutkimusvirka oli-
si mukava, koska se on turvalli-
nen ja lekee mahdolliseksi tut-
kia, mitä itse pitaä tulkimisen
arvoisena. Tämä ei kuitenkaan
merkitse sitä, että tutkijalla ei
olisi velvollisuus selittää suu-
relle yleisolle, mitä hän tekee
ja miten työn rahoittava suuri
yleisö hyötyy hänen tuloksis-
taan.

Voiko alkoholitutkimus
s äilytt ä ä a. s errurns a erikois -
a,lana, aa,i onko todennä-
kößtä, että se sulautuu
muihin tieteenaloihin tai
että se lo,ajenee kattannaan
tnuuta sannan aihepärin tut-
kilnusta?

- Odottaisin alkoholitutki-
muksen säilyvän viela melkoi-
sen ajan omana erityisalanaan,
mutta sitä tullaan todennäköi-
simmin harjoittamaan erityi-
sissä tutkimuslaitoksissa.
Myös muut ongelmaspesifiset
alat. kuten sydantaudit tai in-
fektiotaudit, ovat edelleen eril-

minen, kiinnittäen erityistä
huomiota haitallisen käyton
vähentämiseen. Ohjelmaa uu-
delleen arvioitaessa ja uudis-
tettaessa vuonna l99I alettiin
pohtia, pitaisikö Maailman ter-
veysjärjestön ryhtyä entistä ak-
tiivisempaan toimintaan alko-
holihaittojen ehkäisemiseksi.

Jäsenvaltioiden edustajille esi-
lettiiin asiasta kysely ja mai-

den edustajat suosittivat Iäm-

lisiä tieteenaloja ja niilla on

edelleen omat tutkimusongel-
mansa ja -menetelmänsä, tie-
teelliset seuransa ja keskuste-
Iufooruminsa. En näe mitään
syytä. miksi tämä ei pätisi myös

alkoholitutkimukseen, koska
kaikki alat ovat nykyään enem-

män tai vähemmän poikkitie-
teellisiä. Jos tutkitaan sydäntä
tai sydämen toiminnan patolo-
giaa, ei voida tarkastella pel-
kästään sydäntä, vaan täytyy

tutkia koko verenkiertoelimis-
töä. Alkoholitutkimuksessa
toimitaan vastaavalla tavalla.
Alkoholitutkimus ei ole tie-
teenala perinteisessä ja meto-
disessa mielessä; se on sellai-
nen kiinnostuksen kohteen
puolesta ja se tulee aina ole-
maan päällekkäinen muiden
alojen kanssa. Alkoholissa ja
alkoholismissa riittaa kuiten-
kin viela niin paljon tutkitta-
vaa, että se tulee pakosta säily-
mään pitkään omana alanaan.

KALERVO KIIANMAA

pimästi tällaiseen toimintaan

ryhtymistä. Aluetoimistossa
tuolloin työskennellyt Ilona
Kickbusch lahti kehittamaan
näitä suunnitelmia.

Toinen tapahtuma, joka oli
sysäyksenä Pariisin kokouk-
selle. oli Madridissa 19801u-
vun lopulla järjestetty tupak-
kakonferenssi. Tätä kokousta
pidettiin hyvin onnistuneena,
ja kokemus innoitti vastaavan-
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