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On esitetty monia syitä ihmisten alkoho-
lin käyttöön, kuten alkoholin ruokahalua
kiihottava vaikutus tai alkohotin käyttö
janojuomana. Tuskin kukaan enää vaka-
vasti uskoo, että alkoholijuomia juodaan
pelkästään niiden hyvän maun takia.
Päinvastoinhan alkoholijuoman ns. hyvä
maku perustuu usein siihen, miten hyvin
on onnistuttu peittämään etyylialkoholin
oma maku. Pääsyynä alkoholin nauttimi-
seen ovat sen vaikutukset. Alkoholi pois-
taa estoja ja helpottaa täten, ainakin
tilapäisesti, joidenkin ihmisten keskinäis-
tä kanssakäymistä; seikka joka koskee
erityisesti meitä suomalaisia. Alkoholista
voi myös muodostua hetkellinen pakokei-
no stressi- ym. pakkotilanteissa. Nämä
alkoholin käytön todelliset aiheuttajat,
jotka perustuvat alkoholin keskusher-
mostolliseen vaikutukseen eli humalavai-
kutukseen, ovat monelle vaikeasti myön-
nettäviä tosiasioita.

Myöskään ei tahdota ymmärtää sitä
seikkaa, että ihmiskunta jo ammoisina
aikoina omaksui tavan käyttää alkoholia
nautintoaineena ja että enää tuskin pys-
tytään realistisin keinoin poistamaan tätä
tapaa. Kuitenkin alkoholin kuten monen
muunkin nautintoaineen käytöstä on pa-
kostakin seurauksena haitalliset fysiolo-
giset vaikutukset ja rikkomukset yhteis-
kunnan moraalisääntöjä vastaan. Koska
alkoholin käyttö tuskin tulee häviämään,
yhteiskunnan tehtäväksi jää alkoholihait-
tojen minimoiminen. Tähän tarvitaan
täsmäIlistä tietoa ja se onkin yksi alkoho-
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Iitutkimuksen päätavoitteista. Biologinen
alkoholitutkimus pyrkii ratkaisemaan nii-
tä kysymyksiä, jotka koskevat alkoholin
fysiologisia vaikutuksia.

Kaikki alkoholin aiheuttamat fysiologi-
set vaikutukset syntyvät joko itse alkoho-
Iista tai sen aineenvaihdunnan kautta.
Todistetuin päävaikutus, johon alkoholil-
Ia sinänsä on osuutta, on keskushermos-
tollinen vaikutus. Siis alkoholi itse aiheut-
taa humalaa ja sen pitkäaikainen käyttö
fyysistä riippuvuutta. Nämä toteamukset
perustuvat lähinnä eläinkokeisiin, joissa
on käytetty erästä tavallisesta etyylialko-
holista poikkeavaa mutta silti alkoholi-
ryhmään kuuluvaa ainetta. TäIIä erikoi-
sella alkoholilla, joka ei hajonnut elimis-
tössä, aikaansaatiin sekä humala- että
riippuvuusoireita rotissa. Täten mahdolli-
nen syy-yhteys alkoholin hajoamisreak-
tioiden ja näiden oireiden väIillä voitiin
sulkea pois. Tämä koe ei tietenkään
todista, etteikö normaalissa etyylialkoho-
lin käytössä jokin tekijä alkoholin aineen-
vaihdunnassa vaikuttaisi humalaan tai
fyysiseen riippuvuuteen. Päinvastoin on
uusissa tutkimuksissa yhä useammin Iöy-
detty epäsuoria todisteita siitä, että myös
eräs toinen tekijä alkoholin lisäksi osal-
listuisi jossain määrin näiden vaikutus-
ten syntyyn. Tämä tekijä on nimeltään
asetaldehydi ja se edustaa välituotetta
alkoholin haj oamisreaktioissa.

Jo noin kymmenen vuotta sitten alettiin
epäillä, että asetaldehydilla olisi osuutta
koe-eläinten vapaaehtoiseen alkoholin
juomiseen. Koetulokset osoittivat eri ta-
valla juovien hiirikantojen asetaldehydi-
pitoisuuksienkin olevan alkoholiannos-
tuksen jälkeen erilaisia. Vähän alkoholia
juovien hiirien veren asetaldehydipitoi-
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suudet olivat suuremmat kuin runsaasti
juovien hiirien. Myös Alkon fysiologisessa
laboratoriossa kehitetyistä "raittiista" ja
"juopoista" rottakannoista löysimme sa-
mantapaisia eroja. Väitöskirjani ensim-
mäisessä osatyössä näkyi selvästi, että
raittiiden rottakantojen edustajien saa-
dessa alkoholia niiden elimistöön kehittyi
huomattavasti suurempia asetaldehydi-
pitoisuuksia kuin juopoilla kannoilla.
Myös yksilötasolla olemme tavallisten
rottien juomisen ja asetaldehydipitoi-
suuksien väIillä löytäneet vastaavia yh-
teyksiä.

Nämä koe-eläinhavainnot olisivat ehkä
jääneet omaan arvoonsa, ellei vastaavan-
laisia havaintoja olisi tehty ihmisistä.
Eräät amerikkalaiset ja kanadalaiset tut-
kijat löysivät nimittäin japanilaisten ja
kiinalaisten verestä merkittävästi suu-
rempia asetaldehydipitoisuuksia kuin eu-
rooppalaisilta, vaikka käytetyt alkoholi-
määrät olivat yhtä suuria. Samoissa
kokeissa ilmeni myös selviä rodullisia
eroja sekä humalan voimakkuudessa että
laadussa. Itämaiset rodut reagoivat
yleensä hyvin voimakkaasti aivan pie-
niinkin alkoholimääriin. Myös Japanissa
on äskettäin julkaistu useita tutkimuksia,
joissa esitetään syy-yhteyttä japanilais-
ten erikoisen voimakkaan humalan ja
veren suuren asetaldehydipitoisuuden
välille. Suuri heikkous kaikissa näissä
tutkimuksissa on ollut menetelmien puut-
teellisuus veren asetaldehydin määrittä-
misessä. Silti eräät tutkijat katsovat, että
näillä ihmisillä on suureen asetaldehydi-
pitoisuuteen perustuva biologinen vastus,
joka vaikuttaa alkoholin käyttöön. Vas-
tuksen tehokkuus riippunee juomisen
syiden ja asetaldehydireaktion voimak-
kuuden välisestä suhteesta. Japanin ny-
kyiset kulutustilastot osoittavat, ettei
vastuksen teho aina ole ollut tarpeeksi
suuri. Tässä yhteydessä voidaan todeta
meidän suomalaisten, ikävä kyllä, kuulu-
van ihmisrotuun, jolla todennäköisesti ei
ole tällaista biologista vastussysteemiä.
Tietysti voidaan ajatella, että meikäläis-
tenkin joukosta voisi löytää näitä "luon-
nonraittiita" yksilöitä; asiaa kannattaa

varmasti tutkia.
Mainitsin jo, että asetaldehydin epäiltiin

vaikuttavan sekä humalan voimakkuu-
teen että laatuun. Eräät tuoreimmat
tutkimukset viittaavat myös siihen, että
asetaldehydilla olisi osuutta fyysisen riip-
puvuuden syntyyn. Englantilainen tutki-
jaryhmä on esimerkiksi saanut pitkäai-
kaisella asetaldehydikäsittelyllä aikaan
riippuvuutta hiirissä. On esitetty, että
asetaldehydilla on osuutta myös pitkäai-
kaisen alkoholin käytön aiheuttamien
elimellisten sairauksien syntyyn. Vaikka
epäilyksiä ja epäsuoria todisteita asetal-
dehydin osuudesta alkoholin vaikutuksiin
yhä useammin esiintyy uusissa julkaisuis-
sa, sitovat todisteet puuttuvat toistaisek-
si. Kuitenkin voitaneen olettaa asetalde-
hydipitoisuuksien vaihtelun selittävän
osan alkoholin vaikutusten vaihtelusta.

Mitkä sitten ovat ne tekijät, jotka
säätelevät elimistön asetaldehydipitoi-
suuksien vaihteluita ja siten välillisesti
myös koko asetaldehydin osuutta alkoho-
lin vaikutuksissa? Tämä on väitöskirjani
aiheena. Tutkimuksen edellytyksenä oli
tarkkojen asetaldehydimääritysmenetel-
mien kehittäminen. Aikaisemmat puut-
teelliset määritysmenetelmät selittävät,
miksi ennen 70-lukua ei juuri ole tehty
luotettavia asetaldehyditutkimuksia ja
miksi koko tutkimuksesta vasta nyt on
tullut niin ajankohtainen. Oma ryhmäm-
me Alkon fysiologisessa laboratoriossa on
onnistunut ratkaisevasti näiden analyyt-
tisten ongelmien selvittämisessä.

Koska alkoholi hajoaa aineenvaihdun-
nallisesti lähes yksinomaan maksassa,
tämä elin on myös pääasiallinen asetalde-
hydin muodostumispaikka. Maksa osoit-
tautui myös asetaldehydia hajottavaksi
elimeksi; yli 95 % alkoholista muodostu-
neesta asetaldehydista hajosi välittömäs-
ti edelleen. JäljeIIe jäävä osa määräsi
maksan ja muun elimistön eri asetaldehy-
dipitoisuudet. Alkoholin ja asetaldehydin
palamisnopeudet olivat pääasiallisesti ne
tekijät, jotka vaikuttavat elimistön aset-
aldehydipitoisuuksiin. Maksan suhteelli-
nen kyky polttaa alkoholista muodostu-
nutta asetaldehydia oli lähes vakio alko-
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holin palamisnopeudesta riippumatta.
Tärkein asetaldehydiaineenvaihduntaa
säätelevä tekijä oli maksan asetaldehydia
polttavien entsyymien toiminta. Ilmeises-
ti suurin osa elimistön asetaldehydipitoi-
suuksien vaihteluista johtuu juuri entsy-
maattisista eroista.

Maksan entsyymipitoisuudet ovat suu-
relta osin perintötekijöiden määräämiä ja
siten voidaan olettaa, että myös asetalde-
hydin osuus alkoholin vaikutuksissa on
osittain niiden määräämä. Kun meillä on
täsmällisempää tietoa asetaldehydin eri
vaikutusmekanismeista, voidaan tulevai-
suudessa ehkä laatia ennusteita alkoholin
vaikutuksista johonkin ihmiseen. Toinen
sovellutus olisi mahdollisesti elimistön
asetaldehydipitoisuuksien muuttaminen
vaikuttamalla niitä sääteleviin entsyy-

meihin. Täten voitaisiin todennäköisesti
vaikuttaa ihmisen alkoholimieltymyk-
seen. Jopa alkoholistien hoidossa tätä
periaatetta voidaan käyttää hyväksi. Ve-
ren asetaldehydipitoisuutta lisäävät an-
tabuspillerit ovat tästä esimerkki. Ideaa
voitaisiin ehkä vielä kehittää luomalla
näihin ihmisiin alkoholiin kohdistuva py-
syvä vastenmielisyys, joka olisi voimak-
kaampi kuin juomisen syyt. Eräissä mais-
sa käytetäänkin inhotuskuureja, joiden
aikana alkoholisteille annetaan samanai-
kaisesti alkoholia ja aineita, jotka nosta-
vat elimistön asetaldehydipitoisuutta
huomattavasti. Käsittelyn pitäisi olla niin
tehokas, että psyykkinen vastenmielisyys
säilyisi kauan hoidon jälkeenkin, mutta
tähän ei vielä ole löydetty vaarattomia
menetelmiä.

English summary

C.J. Peter Eriksson: AsetaldehAdista, alkoholin
aineena aihd.untatuotteesto (Regulation of the hepa-
tic acetaldehgd.e metabolism during alcohol orida-
tion in rats)

During the last few years an increasing number of
investigations have asserted that acetaldehyde, the
first metabolic product of alcohol, plays an impor-
tant role in the generation of physical dependence,
the regulation of the consumption, and the effects of
alcohol on the central nervous system. Although
alcohol itself has been shown to affect these
phenomena, it seems also clear that variations in the
acetaldehyde metabolism can explain a part of the
variations of the effects of alcohol in humans and
laboratory animals. This work examined the varia-
tions in the factors regulating acetaldehyde metabo-
lism in rats. It was first necessary to improve
existing analytical methods for the determination of
acetaldehyde contents. Because the alcohol is
almost exclusively oxidized in the liver, this organ is
also the main site for the production of acetaldehy-
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de. The liver was also shown to be where
acetaldehyde is broken down. More than gS % of the
ethanol-derived acetaldehyde was immediately
oxidized further. The remainder produced the
hepatic acetaldehyde levels and was transported
out from the liver to give the different extrahepatic
acetaldehyde concentrations that could result in
physiologic effects. The main factors in the regula-
tion of hepatic acetaldehyde concentrations were
the alcohol and acetaldehyde oxidation rates. The
efficacy with which the liver oxidized the ethanol-
derived acetaldehyde was almost constant and
independent of the rate of alcohol oxidation. An
important factor in the regulation of the acetaldehy-
de metabolism was the activity of the hepatic
enzymes oxidizing acetaldehyde. Differences in the
enzyme activity can explain most of the variation in
the acetaldehyde levels. By modifying the function
of these enzymes it might be possible to affect the
acetaldehyde concentrations in the organism, and
thus, possibly, also the desire for alcohol in humans
or laboratory animals.

84




