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Alkoholiriippuvuus ja siihen liittyvät muut

sairaudet aiheuttavat seka yksilolle että yh-

teiskunnalle kärsimystä ja valtavia taloudelli-
sia menetyksiä. Länsimaissa alkoholiriippu-
vuus on yleisimpiä psykiatrisia sairauksia.

Yhdysvalloissa on arvioitu, että 14 prosenttia

väestöstä kärsii joskus elämänsä aikana alko-

holiriippuvuudesta (Kessler & al. 1994). Al-
koholin kayttöön liittyvä sairastuvuus ja kuol-
leisuus muodostavat kuitenkin vain osan hait-
takustannuksista; enin osa muodostuu sosiaa-

litoimen kuluista seka alkoholiehtoisen rikol-
lisuuden j a omaisuusvahinkojen aiheuttamis-

ta kustannuksista (Salomaa 1993).

Alkoholiriippuvuudesta aiheutuvien haitto-
jen hallitsemisen tekee ongelmalliseksi se,

etta laakareiden valmiudet alkoholiongelman
toteamiseen ja hoitamiseen ovat puutteelliset.

Lääkäreiden kiinnostus alkoholiriippuvuu-
den diagnostiikkaan on myös ollut vähäistä,

koska yleisesti arvellaan hoidon tulosten ole-

van heikkoja (Seppä & Makela 1993).

Alkoholista riippuvaisten hoidon tuloksia
on arvioitu monissa tutkimuksissa (ks. Lind-
ström 1994). Jos hoitotuloksen mittana käyte-

tään raittiutta, eivät erityyppiset hoidot eroa

toisistaan. On todettu, että 50 prosenttia alko-

holista riippuvaisista retkahtaa alkoholiin
kolmen kuukauden ja jopa B0 prosenttia puo-

len vuoden kuluessa hoidon päättymisestä
(Naranjo & Bremner 1993). Retkahtamisella

tarkoitetaan yleensä tilannetta, jossa henkilö
nauttii alkoholia yli viisi ravintola-annosta

kerralla tai viikon aikana tai tulee laäkärin

vastaanotolle päihtyneenä. Hoitoajan pituu-
dellakaan ei lukuisten tutkimusten perusteel-

la näytä olevan vaikutusta hoidon tulokselli-
suuteen (Lindström 1992). Myoskään avo- ja
laitosmuotoisten hoitojen valilla ei ole eroja,

eika ole pystytty osoittamaan, että hoitajien
koulutuksella olisi vaikutusta hoidon tulok-
siin. Sen sijaan hoitajien työkokemuksella ja

heidan henkiltikohtaisista ominaisuuksistaan

ainakin empatiakyvyllä lienee merkitystä hoi-
don tuloksellisuuden kannalta.

Alkoholiriippuvuus on todennäköisesti hy-

vin heterogeeninen oireyhtymä, jonka hoitoon
ja kuntoutukseen tuskin ltiytyy yhta, kaikille
sopivaa hoitomenetelmää. Tärkeintä olisikin
löytää ne potilaat, jotka parhaiten hyötyvät

tietyntyyppisestä hoidosta (matching hypoth-

esis) (Lindström 1992).

Koska hoitotulokset ovat yleensä olleet huo-

noja, perinteisten hoitomuotojen tueksi on al-
koholiriippuvuuteen pitkaan etsitty sopivaa

läakehoitoa. Koska kuitenkin tiedetään, että

paihteiden sekakäyttö on lisääntynyt (Nuor-

vala & Lehto 1992), on ymmärrettävää, että

lääkehoitoon on suhtauduttu kriittisesti. On

myös keskusteltu siitä, onko alkoholiriippu-
vuudessa ylipäänsä kyse sairauden kaltaises-

ta tilasta, jota pitaisi yrittaä laakkeilla hoitaa.

Laakehoidon merkitys alkoholiriippuvuu-
den hoidossa voi kuitenkin olla moninainen.

Siitä saadaan ensinnäkin välttämätöntä apua

katkaisuhoidon yhteydessä vieroitusoireiden
hallintaan. Toiseksi laakkeet voivat tukea

psykososiaalisia alkoholiriippuvuuden kun-

ALKOHOTIPOLITIIKKA
59 119941:2

B3



toutusohjelmia, joilla on melko vaatimaton

vaikutus raittiuteen tai alkoholin kayton ja

haittojen vähenemiseen. Kolmanneksi päih-

depotilailla todetaan odotettua useammin

merkittäviä mielenterveysongelmia, kuten

persoonallisuushäiriöitä, vakavaa masentu-

neisuutta ja ahdistuneisuushäirioitä (Ross &
al. 19BB), jolloin voidaan tarvita näiden saira-

uksien hoitoon suunnattua laakehoitoa.

ATKOHOTISMIN HOIDON IUKITAAKKEET

Ihanteellisella alkoholismin hoitoon tarkoite-

tulla tukilaakkeella pitaisi olla seuraavat omi-

naisuudet:

l Sen pitaisi heikentää juomistarvetta, jol-
loin juominen vähenisi.

2. Sen pitaisi estää alkoholiin kytkeytyvät

ehdollistamisvaikutukset niin, ettei alkoholin
nauttiminen aiheuttaisi mielihyvätuntemus-

ten voimistumista (positiivinen ehdollistumi-
nen) eikä epämiellyttävien tuntemusten vähe-

nemistä (negatiivinen ehdollistuminen), jol-
loin vältyttäisiin j uomiskierteeltä.

3. Silla pitaisi olla mahdollisimman vähän

somaattisia ja psyykkisia haittavaikutuksia.
Toistaiseksi kaikki nämä ehdot täyttävää

laaketta ei ole onnistuttu löytämään (Volpicel-

li & al. 1992). Tunnetuin tukilääke on disulfi-
raami, mutta viime vuosina on selvitetty yhä

enemmän keskushermostovaikutteisten lää-

keaineiden kaytttimahdollisuuksia alkoholis-
min hoidossa. Litium ja varsinkin serotoniinin

takaisinoton estäjät ovat saaneet paljon huo-

miota osakseen, mutta ne eivät ole vastanneet

täysin niille asetettuja odotuksia. Ns. opioi-
diantagonistien käyttöä koskevat tutkimukset
ovat sen sijaan olleet rohkaisevia, ja niistä

saattaakin olla huomattavaa apua alkoholi-
riippuvuuden hoitoon.

SEROTONIININ TAKAISINOTON ESTAJAT

Serotoniini on yksi hermoston välittajaaineis-
ta, joiden avulla hermoimpulssit siirtyvät her-

mosolujen välisessä liitoksessa solusta toi-

seen. Serotoniinilla ja sen aineenvaihdunnal-

la on osoitettu olevan merkitystä alkoholin
käytön säätelyssäja etenkin poikkeavassa hu-

malakayttaytymisessä. Tütkimukset viittaavat
siihen, että heikentynyt aivojen serotoniiniai-
neenvaihdunta liittyisi ongelmajuomiseen,

ärtyisyyteen, heikkoon ärsykehallintaan ja

kohonneeseen itsemurhavaaraan (Virkkunen

& al. L994; Nielsen & al. 1994). Lisäämällä

serotoniiniaktiivisuutta keskushermostossa

voidaan vähentää alkoholin kulutusta (Naran-

jo & aI. l9B7) ja vaikuttaa lisäksi näläntun-

teen ja aggressiokäyttäytymisen säätelyyn

(Virkkunen & Linnoila 1992).

Aivojen serotoniiniaktiivisuutta voidaan li-
sätä ns. serotoniinin takaisinoton estäjillä.
Monet uudet masennuslääkkeet perustuvat

hermosolujen väliseen liitokseen vapautu-

neen serotoniinin takaisinoton estoon. Ne on

todettu yhta tehokkaiksi masennuksen hoi-

dossa kuin perinteiset masennuslääkkeetkin,
mutta niillä on vähemmän merkittäviä haitta-

vaikutuksia, mika lisaa hoitomyöntyvyyttä.

Koska niilla ei ole yhteisvaikutuksia alkoho-

lin kanssa, ne ovat kiinnostavia myös alkoho-

Iiriippuvuuden hoidon kannalta.

Serotoniinin takaisinoton estäj inä toimivien
masennuslääkkeiden, kuten fluoksetiinin,
fluvoksamiinin ja sitalopraamin, kiinnosta-
vuutta lisää se, että niiden on todettu niin ko-

keellisissa kuin kliinisissäkin tutkimuksissa

vaikuttavan syömiseen ja alkoholin juomi-

seen liittyviin mielihyvän tuntemuksiin (ks.

Päivärinta 1993). Kanadassa tehdyssä tutki-
muksessa havaittiin, että sitalopraamia saa-

neilla suurkuluttaj illa oli merkitsevästi enem-

män raittiita päiviä kuin verrokeilla, mutta

muinakaan päivinä potilaat eivät juoneet

enempää kuin nämä (Naranjo & al. l9B7).
Tähänastisissa kliinisissä tutkimuksissa poti-
laiden määrä on kuitenkin yleensä ollut liian
pieni tai seuranta-aika liian lyhyt, jotta var-

moja päätelmia laakkeiden tehosta juomis-

kayuaytymiseen olisi voitu tehdä (Liljequist
& Borg 1993).

Tästä huolimatta serotoniinin aineenvaih-
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dunta on säilyttänyt kiinnostavuutensa alko-
holismin hoidon kannalta. Viimeaikaiset tut-
kimustulokset antavat nimittäin kiistatonta
näyttöä siitä, että humalassa aggressiivisesti
käyttaytyvien väkivaltarikollisten keskusher-
moston serotoniiniaineenvaihdunta on nor-
maalia heikompaa (Virkkunen & al. 1994).

Nailla Cloningerin tyyppi kahteen (Cloninger

l987) luokiteltavilla alkoholisteilla pitaisi
hoidossa pyrkia paitsi rajoittamaan alkoholin
kayttoa myös tehostamaan aivojen serotonii-
nitoimintaa käytössä olevilla serotoniinin ai-
neenvaihduntaan vaikuttavilla laakkeilla.
Tässä potilasryhmässä hoitomyöntyvyys on

tunnetusti heikko, mutta riittävan yksityis-
kohtainen tieto laakkeen vaikutuksista saat-

taa motivoida osan potilaista käyttämään lää-
kettä säännöllisesti.

OPIOIDIANTAGONISTIT

Aivojen luontainen opioidijarjestelmä on toi-
nen valittäjäainejärjestelmä. Sen kautta vai-
kuttavat elimistön omat opioidit ja laakeai-
neista mm. morfiini. Talla hetkellä alkoholi-
riippuvuuden laakehoidossa suurimmat odo-

tukset ja mielenkiinto kohdistuvat tähän jär-
jestelmään vaikuttaviin morfiinin vastavai-
kuttajiin, ns. opioidiantagonisteihin. Niilla
näyttää olevan mahdollista vähentää alkoho-
lista riippuvaisten henkilöiden juomishimoa
ja alkoholin kulutusta (Liljequist & Borg

1ee3).

Elainkokeiden perusteella on saatu viitteitä
siitä, että keskushermoston mesolimbis-hy-
potalaamiseen dopamiinivälitteiseen mieli-
hyväjärjestelmään vaikuttamalla voidaan
muuttaa alkoholin kulutusta (Päivärinta

1993). Opioidit vaikuttavat vaikutuskohtien-
sa välityksella taman järjestelmän toimin-
taan. On todettu, että opioidiantagonistit, ku-
ten naloksoni ja naltreksoni, vähentävät koe-
eläimien alkoholin kulutusta (Sinclair 1990;
Hyytiä 1993), vaikka morfiinikin vähentää

tehokkaasti alkoholin kulutusta.

Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös
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kontrolloiduissa kliinisissä lääketutkimuk-
sissa, joissa opioidiantagonisti naltreksonia
on annettu hoidossa oleville alkoholisteille
muun hoidon tukilaakkeenä. Prospektiivisis-
sa kaksoissokkokokeissa tutkittiin toisessa

lähes sataa (O'Malley & al. 1992) ja toisessa

seitsemääkymmentä (Volpicelli & al. 1992)

alkoholista riippuvaista potilasta.
Naltreksonin ei todettu vaikuttavan tutkit-

tavien mielialaan, mutta sen todettiin vähen-

tävän subjektiivista halua nauttia alkoholia.
Kolmen kuukauden seurannassa naltreksonia
saaneista henkilöistä neljännes retkahti alko-
holin kaytttion; vertailuryhmässä retkahti jo-
ka toinen (Volpicelli & al.1992).

Laakehoidon yhdistämisellä kognitiiviseen
hoitomalliin pystyttiin parhaiten vähentä-
mään alkoholin kokonaiskulutusta ja estä-

mään retkahduksia. Kolmen kuukauden seu-

rannassa yli puolella kognitiivista hoitoa ja
naltreksonia saaneista alkoholin kaytto pysyi

hallinnassa niin, ettei retkahtamista tapahtu-
nut. Lumelääkettä tai tutkimuslääkettä ja
supportiivista hoitoa saaneista valtaosa (80-
90 7o) retkahti seuranta-aikana (O'Malley &
al.1992). Tutkimus osoittaa, että tähän lääke-

hoitoon sopii parhaiten retkahdusten ehkäi-
syäja alkoholin kayton hallintaa opettava hoi-
tomuoto.

Lupaavista tuloksista huolimatta on muis-

tettava, että tähänastisissa tutkimuksissa seu-

ranta-aika ei ole ollut kovin pitka. Opioidian-
tagonistien pitkäaikaisen kayton vaikutuksia
ei myöskään vielä tunneta, ja kokemukset ra-
joittuvat yhteen annostelutapaan (Sinclair
1eeO).

LITIUM

Alkuaine litiumia käytetään erilaisten psy-
kiatristen sairauksien hoitoon, mutta sillä on

saatu ristiriitaisia tuloksia alkoholista riippu-
vaisten hoidossa. Sita kaytetaan mielialan ta-
saajana kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä,
erilaisten masennustilojen, skitsofreenisten
oireyhtymien ja impulssikontrollihairitiiden
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hoidossa seka ylipaataän hoidettaessa sellai-
sia psyykkisiä sairauksia, joiden taudinkulku
on periodinen (Rimdn & Chen 1987).

Alkoholista riippuvaisilla on yleensä käy-
tetty samoja annoksia kuin kaksisuuntaisen
mielialahäiriön hoidossa, jolloin usein ilme-
nee merkittäviä haittavaikutuksia ja hoito-
myöntyvyys heikkenee. Alkoholin akuutti ja
krooninen käyttö saattavat lisätä litiumin myr-
kyllisyyttä. Hoitotulokset ovat olleet vaati-
mattomia, ja on arveltu, että vain osa alkoho-
lista riippuvaisista saattaisi hyötyä litiumista.

Koe-eläintutkimuksissa on saatu näyttöä

siitä, että litium hillitsee alkoholin kayttoa
tehokkaasti silloinkin, kun käytetyt lääkean-
nokset ovat noin kymmenesosa siitä. mitä ai-
emmissa kliinisissä kokeissa on kaytetty. Pie-
nilla litium-annoksilla sivuvaikutusten to-
dennaktiisyys vähenee ja hoitomyöntyvyys
paranee, jolloin lääkkeen todellista vaikutus-
ta voidaan arvioida (Sinclair t9B7).

On arveltu, että pienetkin litium-annokset
tasaavat mielialaa ja tunteita sekä vähentävät

impulsiivisuutta (Sinclair 1990). Aiemmin
juomiseen liittyneet sisäiset tunnetilat muut-

tuvat niin, että juomistarve ja retkahdukset
vähenevät. Koko hoidon teho perustuu siihen,
että potilas pidattaytyy alkoholin käytosta sil-
loin. kun hän on ottanut litiumia.

Hoidon tehon ja turvallisuuden arvioimi-
seksi joudutaan veren litiumpitoisuus määrit-

tämään muutaman viikon välein. Alkoholi-
riippuvuuden hoidossa pyritään annokseen,
jolla saavutetaan viidesosa tai puolet tavalli-
sesti käytetyistä pitoisuuksista.

AVERSIOLAAKKEET

Disulfiraamin (Antabus) ja kalsiumkarbimi-
din (Dipsan) kayttti alkoholiriippuvuuden
hoidossa perustuu näiden laakkeiden ja sa-

manaikaisesti nautitun alkoholin epämiellyt-
tävään yhteisvaikutukseen. Molemmat lääk-
keet estävät aldehydidehydrogenaasientsyy-
miä hapettamasta alkoholin aineenvaihdun-
nassa syntyvää asetaldehydia, jolloin sita paa-

see kertymään elimistöön. Entsyymin toimin-
nan esto vaikuttaa myös keskushermoston vä-

littajaaineina toimiviin noradrenaliiniin, se-

rotoniiniin ja dopamiiniin. Kalsiumkarbimi-
din vaikutusaika on lyhyempi kuin disulfiraa-
min. Silla on mahdollisesti myös vähemmän

sivuvaikutuksia kuin disulfiraamilla.
Oikein käytettynä disulfiraamihoidolla on

saavutettavissa ainakin lyhytaikaisesti hyviä
tuloksia alkoholiriippuvuuden hoidossa. Poti-
laan on välttämättä saatava tieto lääkkeen vai-
kutuksista, koska antabusreaktio voi olla hen-
genvaarallinen varsinkin sydänsairaalle poti-
laalle. Vahaisenkin alkoholimäärän nauttimi-
sesta on varoitettava. Tasta huolimatta mah-

dollisesti valtaosa potilaista kokeilee alkoho-
lin sopivuutta.

Parhaat tulokset disulfiraamin käytöstä on

saatu, kun sen käyttöä seurataan joko jonkun

läheisen läsnäollessa tai hoitohenkilökunnan
valvonnassa (Widenius & Salaspuro 1994).

Alkoholin nauttimisen estämiseksi lääkettä

otetaan päivittäin tai kahdesti viikossa. Kerta-

annos disulfiraamia voi aiheuttaa heikon re-
aktion vielä kahden viikon kuluttua.

Hoitoa voi jatkaa usean kuukauden ajan.

Jotkut potilaat haluavat kayttaa disulfiraamia
tilanteissa, jotka ovat osoittautuneet alkoho-
lin hallinnan suhteen ylivoimaisiksi, kuten

esimerkiksi palkkapäivinä tai työmatkoilla.

Jos lääketta käytetään säännöllisesti, hoidon
turvallisuutta seurataan laboratoriokokein.

Erikoisluvalla disulfiraamista on saatavissa

myös rekisteröimätön ihonalaiskudokseen si-
joitettava hitaasti lääkettä luovuttava tabletti.
Näin istutetusta disulfiraamista ei ole voitu
osoittaa farmakologisesti aktiivisia laakepi-
toisuuksia veressä. On kuitenkin potilaita,
jotka eivät halua nauttia disulfiraamia suun

kauttaja pysyvät ihon alle asennettujen disul-
firaami-tablettien avulla puolisen vuotta rait-
tiina.
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ATKOHOTISMIN

MIETENTERVEYSHAIRIöIDEN TAAKEHOITO

KARBAMATSEPIINI

Karbamatsepiinia kaytetaan epilepsialaak-
keenä. Psykiatriassa sitä käytetään kaksi-
suuntaisen mielialahairiön, impulsiivisuuden
ja aggressiivisuuden hoidossa. Koska impul-
siivisuus ja väkivaltaisuus ovat keskeisiä on-
gelmia osalla alkoholista riippuvaisista (Clo-

ninger l9B7), karbamatsepiinin pitkaaikai-
sesta käytöstä voi olla hyötyä.

Sita kaytetaan myös alkoholivieroituksessa
esiintyvien kouristusten estoon. Karbamatse-
piinin on todettu helpottavan myös rauhoitta-
vien laakkeiden vieroitusoireita.

BUSPIRONI

Buspironi on uudentyyppinen ahdistunei-
suutta lievittavä lääke. Se sopii alkoholiriip-
puvuuspotilaiden ahdistuneisuuden hoitoon
hyvin, koska se helpottaa tehokkaasti ahdis-
tuneisuutta eikä sillä ole todettu merkittäviä
sivuvaikutuksia. Usein päihdepotilaiden ah-

distus on niin pitkakestoista, ettei tilapäisen
ahdistuneisuuden hoitoon tarkoitettuja laak-
keitä voi kayttaa. Buspironilla ei ole haitalli-
sia yhteisvaikutuksia päihteiden kanssa, eikä
riippuvuuden kehittymista ole todettu. Lääke

on turvallinen, eikä yliannostelusta ole rapor-
toitu kuolemantapauksia.

Buspironi eroaa kemialliselta rakenteel-
taan ja farmakologisesti muista ahdistunei-
suuden hoitoon kaytetyista laakkeista. Se on

yhta tehokas ahdistuneisuuden hoidossa kuin
eniten käytetyt bentsodiatsepiinit, mutta sillä
ei ole todettu haittavaikutuksia muistiin eikä
reaktiokykyyn. Mytiskaän fyysisen riippuvuu-
den kehittymistä ei ole todettu pitkaaikaises-
sa käytössä (Syvalahti 1993).

AIKOHOtIN VIEROIIUSOIREIDEN

tAAKEHoITo

BENTSODIATSEPIINIT

Alkoholin vieroitusoireiden laakehoito on

välttämätöntä tarpeettomien kärsimysten lie-
vittämiseksi sekä sairastuvuuden ja kuollei-
suuden vähentämiseksi. Vakavat alkoholin
vieroitusoireet vaativat tehokkaan laakityk-
sen. Katkaisuhoitomahdollisuuksien lisään-
nyttyä ja läakityksen yleistyttyä aiemmin hen-
genvaaralliset alkoholiepileptiset kouristus-
kohtaukset ja juoppohulluus (delirium tre-
mens) ovat selvästi vähentyneet. Türvallisim-
min alkoholin vieroitusoireet hoituvat ahdis-
tuneisuuden ja unettomuuden hoitoon käyte-
tyillä bentsodiatsepiineilla. Bentsodiatsepii-
nit ovat keskushermoston toimintoja lamaut-
tavia aineita, joiden säännöllisesta pitkaai-
kaisesta käytosta voi kehittya laakeriippu-
vuus. Ristitoleranssin vuoksi tarvittavat lää-
kemäärät ovat tavallista ahdistuneisuuden
hoitoon kaytettya annosta suurempia.

TrAMllNl (8,-VrTAMilNrl

Elimellisen muistihäiriön tavallisin syy Suo-

messa on pitkaaikaisesta alkoholin kaytosta
johtuva tiamiinin puutos. Tiamiinin puutok-
sesta aiheutuva aivovamma (Wernicken tauti)
on todettavissa ruumiinavauksessa noin joka

kymmenennellä alkoholista riippuvaisella,
vaikka se usein on jäänyt diagnostisoimatta ja
hoitamatta. Tyypillisiä Wernicken taudin oi-
reita ovat muistamattomuus, silmälihashalva-
us, tajunnan tason lasku ja liikkeiden hapa-
rointi.

YHTE ENVETO

Lääkkeista saattaa olla merkittävästi apua al-
koholiriippuvuuden ja siihen liittyvien mui-
den terveysongelmien hoidossa. Olennaista
on ltiytaa potilaalle sopiva lääkehoito.
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Juomisen hallinnan kannalta kiinnostavim-
pia laakkeitä ovat ns. opioidiantagonistit.
Vaikka tähänastiset kokemukset perustuvat

vain muutamaan tutkimukseen, näyttää siltä,
että niiden avulla on alkoholiriippuvuuden
hoidossa mahdollista päästä parempiin tulok-
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ENGLISH SUMMARY
Pekka Heinülä -John Dcnid. Sinclair - Pekka
Sillanaukee - Kaleroo Käanmaa: New d,rug
trea.tments for alcoholism (Uusia nähymiä
alkoholismin läökehoido ss a )

Pharmacological agents can be useful as an ad-
junct to standard psychological therapies aiming at
promoting abstinence, and to control the withdraw-
al symptoms and mental problems common among
alcohol-dependent patients. There is increasing
evidence that drugs such as serotonin uptake
blockers, opioid antagonists, lithium, and di-
sulfiram can be beneficial in reducing alcohol
abuse. Serotonin uptake blockers have been found
to increase the numbers of abstinence days, and
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opioid antagonists to lower the rate of relapse. The
usefulness of some of the drugs is limited, but re-
cent work with opiate antagonists suggests that
they can be effective especially when combined
with other forms of therapies such as coping skills
and relapse prevention therapy. The best results
with disulfiram and other alcohol-sensitizing drugs
have been obtained when the administration ofthe
drug was controlled by family members or thera-
pists. Benzodiazepines are widely used to control
alcohol withdrawal symptoms during detoxifica-
tion. Buspirone, an anxiolytic lacking benzodi-
azepineJike properties, has been found to be a safe

and effective drug for alleviating anxiety in alco-
hol-dependent patients.
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