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KRAPULA

Krapula-sana on merkityksineen suora
laina latinasta - espanjankielessä käyte-
tään samaa ilmaisua vielä nykyisinkin. Kä-
sitteen luonteesta johtuen ovat krapulan
nimitykset usein jossain määrin epävirallisia
ja leikillissävyisiä; lvan Bratt toteaa alkoho-
lismia käsittelevässä kirjassaan, ettei ruot-
sinkielessä ole sivistynyttä sanaa krapulalle.
Suomenkielessä on tällä - 

jos ei rakkaalla,
niin ainakin tutulla - lapsella virallisen kra-
pulan ohella useita kansanomaisia nimityk-
siä: mm. kohmelo, pohmelo, vetkä olo, olla
lasirokossa.

K,rapulalla tarkoitetaan äkillisen alkoholi-
myrkytyksen - siis joltlsenkin humalan
epämiellyttävää jälkitilaa. Krapula on etu-
päässä pohjoisten leveysasteiden ilmiö, mi-
kä on luonnollinen seuraus juomatapojen
erilaisuudesta. Viinimaissa nautitaan tasai-
sesti, normaaliin elämänmenoon kuuluvasti
huomattavasti suurempia alkoholimääriä
keskimäärin henkeä kohti vuosittain ilman
humalatilaa ja ilman krapulaa, ilman sään-
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nöstelyä, ilman juomisen problematiikkaa.
Sen sijaan esimerkiksi meillä alkoholin naut-
timinen muodostaa useimmiten tapauksen,
jota odotetaan, johon varataan aikaa ja
johon ryhdytään hartiavoimin kuin motinte-
koon - 

ja kärsitään krapulaa! Jos alkoholin
nauttimista yhtämittaa jatketaan pitkään,
useita päiviä tai viikkojakin, tulee varsinai-
sen krapulan kuvaan uusia pii,rteitä, ravinto-
aineiden ja vitamiinien puutostiloja, elimis-
tön pysyviä vaurioitumisia jne. Kolmas kä-
site, joka helposti sekoitetaan varsinaiseen
"puhtaaseen krapulaan", on alkoholisteilla
esiintyvä abstinenssi: tuskatila pitkäaikai-
sen juomisen äkkiä loppuessa. Abstinens-
siin liittyy usein delirium omituisine minia-
tyyrikokoa olevine harhoineen.

Millainen fysiologinen tila sitten on kra-
pula? Tässä yhteydessä tarkastellaan etu-
päässä sen somaattisia ilmenemismuotoja.
Sen tavallisimmat oireet ovat useimmille
tuttuja ainakin kuulemalta tai lukemalta.
Ninivestä löydetyissä kiilakirjoituksissa eri-
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tellään humalan jälkitilan oireita jo asiantun-
tevasti eikä näiden kirjoitusten syntyajoista
kuluneina 2 500 vuotena ole asiassa menty
kovinkaan paljon eteenpäin. Viime vuosi-
kymmeninä on alkoholikysymyksiä käsitelty
monelta puolelta hyvinkin yksityiskohtai-
sesti, mutta krapulatilaa ei ole kirjallisuu-
dessa - semminkään tieteellisessä mie-
lessä - perusteellisesti käsitelty. Tiedäm-
me hämmästyttävän vähän niistä fysiologi-
sista syistä ja tapahtumista, jotka ovat kra-
pulan oi,reiden takana. Tämä on sitäkin vali-
tettavampaa, kun krapularyyppyä, jota täy-
tynee pitää tehokkaimpana krapulan lääk-
keenä, täytyy myös pitää alkoholismin läh-
tölaukauksena monessa tapauksessa.

Sekä humalatilan että krapulan luonne
vaihtelee aivan ilmeisesti monista tekijöistä
riippuen. Sama alkoholimäärä humalluttaa
toisen henkilön silminnähtävästi toisen py-
syessä ainakin sivusta katsoen normaalissa
tilassaan; joku säilyttää arvostelukykynsä
ja tavanomaisen puheilmaisunsa vaikka kul-
kisikin hieman epävarmasti, toisen fyysi-
sessä tilassa ei voida havaita mitään poik-
keavaa vaikka pää olisi täysin sekaisin.
Samalla henkilölläkin vaihtelee alkoholin
vaikutus eri olosuhteissa syistä, joita emme
lainkaan pohjia myöten tunne. Krapula on
yhta oikullinen. llmeisesti ihmisen perusra-
kenteen yksilölliset erot ovat määrääviä:
fysiologisesti vankkaa ihmistä ei humalatila
järkytä siinä määrässä kuin elimistöltään
labiilia yksilöä. Hetkellinen fyysinen kunto,
väsymystilat ja varmasti myös mielialat hei-
jastuvat krapulan oireisiin. Yhtä varmasti
kuin toteamme, että in vino veritas, voimme
uskoa myös mitalin toisen puolen, krapulan,
totuuteen sekä psyykkisen että somaattisen
ihmisen kuvastajana. Kaikki tämän tapaiset
lausumat ovat kuitenkin vain arveluita -kokeelliset tutkimukset puuttuvat.

Eri alkoholilaaduilla uskotaan olevan mer-
kitystä krapulan syntymiseen, varsinkin sa-
notaan liköörien ja sikunapitoisten juomien

pahentavan jälkioireita. Samoin varoitetaan
juomasta erilaisia juomia peräkkäin; esimer-
kiksi saksalainen toteaa että "Bier nach
Wein lass lieber sein". Toisaalta ravinnon
samanaikainen nauttiminen tai nauttimatta
jättäminen vaikuttanee krapulan laatuun.
Tiedämme karkeasti, että yleensä krapula
on sitä pahempi, mitä enemmän alkoholia
nautitaan, mutta emme tiedä edes sitä, vai-
kuttaako alkoholin kokonaismäärä asiaan
ratkaisevasti vai humalan voimakkuus (oka
ehkä olisi mitattavissa korkeimman veri-
konsentraation avulla). llmeisesti tapahtu-
mien aikataulu on tärkeä tekijä: mahdolli-
simman nopeasti aikaansaatu humalatila on
ehkä 'myrkyllisempi' kuin maltillisemmin ja
,rauhallisemmin samalla alkoholimäärällä
hankittu. Emme tiedä, mistä hetkestä humala
alkaa vaihtua krapulaksi, siitäkö kun juomi-
nen loppuu, vai siitä kun mennään nukku-
maan vai verenalkoholin alkaessa laskea.
Tavallisimmin muutos tapahtuu unen aikana,
emmekä tiedä minkälainen tilanne olisi, jos
henkilö olisi valvonut vastaavan ajan juo-
matta lisää alkoholia: hän olisi ehkä väsy-
neempi mutta ehkä ei krapulassa. Näyttää
siltä, että hereillä olevilla aivoilla on näihin
tiloihin vaikutusvaltaa yllättävän paljon, mi-
käli humalan aste ei ole liian korkea: pakko-
tilanteissa ihminen pystyy huomattavasti
hallitsemaan sekä humalaansa että krapu-
laansa. - Tämäntapaisia selvittämättömiä
kysymyksiä on vaikka kuinka paljon.

Humala ja krapula ovat monessa mielessä
toistensa vastakohtia; näemme krapulan eli-
mistön fysiologisena vastareaktiona huma-
latilalle. Nousuhumalassa oleva henkilö on
vilkas, punakka, kirkassilmäinen, puhelias,
optimistinen, aloitekykyinen, itseensä, voi-
miinsa ja suorituskykyynsä tyytyväinen, me-
nestyvä maailmanmies parhaimmillaan 

-näistä syistä kai alkoholista niin paljon pide-
täänkin. Tällainen mies auton ratissa on
kuin ralliajaja, kunnes katastrofi on edessä.

Krapulavaiheessa on päinvastainen tilan-
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3500-vuotta vanhassa assyyrialaisessa krapulaohieessa annetaan seuraavia ohjeita:
"Kun ihminen on juonut humalluttavaa juomaa ja hänen päätänsä jomottaa, ja hänen puheensa pyyhkivät

hänen sanansa pois ja hän ei pysty pitämään kiinni järjestään Ja hänen silmänsä tuijottavat, silloin sinun on
hänen parantamisekseen valmistettava raaste yhdestätoista kasvista ja tarjottava se hänelle öljyn ja alkoholi-
juoman kera ja ennen kuin Gula (aamurusko) on saapunut ja ennen kuin aurinko on noussut, ennen kuin ku-
kaan on häntä vielä suudellut, on hän toipuva."
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ne: mies on kalpea, kylmänhikinen, vapi-
seva, hiljainen ja mieluummin vaatimatto-
masti omissa oloissaan oleva. Jos tämä mies

ajaa autoa, hänen ehkä suurin vaaransa on
joutua päälleajetuksi. Kuitenkin verenalko-
holipromilli voi kummassakin vaiheessa
olla sama: se osoittaa kuinka suuressa
määrässä reaktiivisista asioista on kysy-
mys. Muitakin vastaavanlaatuisia fysiolo-
gisia ilmiöitä tunnetaan: si lmävärve
eli nystagmus, pieni nykivä liike silmä-
munassa, joka voidaan teknillisesti rekiste-
röidä, tulee esille määrätyssä humalan nou-
suvaiheessa hävitäkseen välillä ja tullak-
seen uudestaan esille krapulatilassa mutta
erisuuntaisena. Uusi alkoholinnauttiminen
joko lopettaa nystagmuksen tai muuttaa sen
suunnan jälleen alkuperäiseksi. Ve re n-
s o ke rim u u to ks et alkoholinkäytön
yhteydessä tuovat myös esille humala- ja
krapulatilan vastakohtaisuuden: juomisen
kestäessä verensokerilla on taipumus nous-
ta laskeakseen krapulassa hyvinkin mata-
lalle, sitä alhaisempia arvoja saadaan mitä
voimakkaampi humalatila on ollut. Osa kra-
pulan pääoireista selittyy ilmeisesti tästä
verensokerin laskusta. Krapularyyppy nos-
taa verensokerin lähemmäksi normaaliar-
voja ja lievittää täten krapulan oireita. V e -

ri s u o n i sto reagoi samansuuntaisesti:
punakkaa nousuhumalaa laajentuneine iho-
verisuonineen vastaa krapulan laihojen iho-
suonien aiheuttama kalpeus ja matala
verenpaine. N e stetas a p a in o m u u -

t o k s e t menevät samansuuntaisesti, vaik-
ka niissä ilmeisesti merkitsee paljon missä
vaiheessa aktiivinen toiminta loppuu ja uni

alkaa: tavallisimmin tämä tapahtuu alkoho-
lin aiheuttaman runsaamman virtsaneritys-
vaiheen päätyttyä, ja henkilö herää janoi-

sena. Muutaman tunnin valveillaolo luulta-

vasti useassa tapauksessa muuttaisi vesita-

louden tilanteen toiseksi. Eräiden s u o I o -

jen erityksessä tapahtuu edelleen

vastaavanlaatuisia ilmiöitä, samoin vitamii-

nien kohdalla. - Myöhäisempi tutkimus tul-
lee löytämään humalan ja krapulan välille
lisää ja syvällisempiä vastakohtaisuuksia,
jotka riittävät antamaan täyden fysiologisen
selvityksen sille, että voimaa täynnä oleva
Napoleon yhdessä yössä muuttuu lyödyksi
ja hiljaisenkatkeraksi palkkasoturiksi.

Pahinta on, että tämän palkkasoturin on

kaikella surkeudellaan ja vaivoillaan mak-
settava edeltäneet - meillä Suomessa ko-
leerisine juomatapoinemme usein säälittä-
vän lyhyet nousuhumalan yltäkylläiset het-
ket. Ei ole ihmeellistä, että monet tässä vai-
heessa hakevat parhaan tunnetun lääkkeen
surkeuteensa: ottavat krapularyypyn, joka
kuin taikaiskulla antaa taas toivon sekä
psyykkisen että fyysisen alennustilan lop-
pumisesta. Valitettavasti krapularyyppy vaa-
tii yleensä toisen ja kolmannen ja uusi juo-
mavaihe on päässyt vauhtiin. Flyypystä tulee
helposti ehdollinen refleksi krapulassa; al-
koholiin sortuvat ihmiset eivät näissä tun-
nelmissa ilmeisesti pysty ajattelemaan seu-
raavaan krapulatilaan eivätkä muihin järki-
syihin asti. Krapularyyppy auttaa tässä ja

nyt, ja se on pääasia, parannuksen voi yhtä
hyvin tehdä päivää myöhemmin. Harvat
alkoholin väärinkäyttäjät tekevät päätöksiä
pitkistä juomisperiodeista; useimmilla käy-
täneen lyhyt ja hiljainen tappiollinen lopetta-
mistaistelu aamuherätyksen kohmelotunnel-
missa. Viinaryyppy voi myös muuttua ylei-
semmäksi symboliksi, pelastavaksi enke-
liksi, joka auttaa kaikenlaisten vaikeuksien
ylitse. Näihin tunnelmiin ei pitkän linjan aat-
teellisuudella ja raittiuspropagandalla ole
pääsyä, paljon suuremmat mahdollisuudet
on samalta, paikan päällä olevalta ja käytän-
nöllisen-toverilliselta tasolta tulevalla kä-

denojennuksella, kuten AA-liike on osoitta-
nut. Krapularyypyn aika on varmasti strate-
gisesti tärkeä, se on ehkä pääportti alkoho-

lismin tielle. Jos tämä portti voiiaisiin sulkea

tai löydettäisiin parempi tie pois krapulasta,
olisi paljon saavutettu. Tämä parempi tie



olisi lääke, joka auttaa yhtä hyvin kuin ryyp-
py mutta ei ole alkoholia.

Toistaiseksi ei tunneta ryypyn veroista
krapulalääkettä. llman tutkimustyötä sel-
laista tuskin keksitäänkään - aikaa olisi
keksimiselle ollut tähänkin asti. Baarimes-
tarit ympäri maailman ovat ainakin koko
ajanlaskumme ajan tarjonneet omia erikois-
Iääkkeitään, toinen toistaan pahemman ma-
kuisia (mikä ilmeisesti onkin oikeaan osut-
tua) mutta kaikki nämä lääkkeet sisältävät
alkoholia.

Jotain täytyy kuitenkin olla tehtävissä, ny-
kyisen tutkimuksen täytyy kyetä löytämään
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muita keinoja krapulaisen ihmisen auttami-
seksi. Edellytyksenä on, että sekä huma-

latilan että krapulan fysiologia perusteelli-
sesti selvitetään. Pohjoismailla on tässä
suhteessa erikoisasema: heille probleema
on tärkeä ja heillä on myös mahdollisuuksia
näiden tutkimusten suorittamiseen. Muun
muassa koehenkilöiden saanti ei tiettävästi
tule aiheuttamaan vaikeuksia: Suomesta
löytyy aina henkilöitä, jotka tieteen hyväksi
uhrautuvat - vaikkapa juomaan al[oholia
huomattavan runsaasti. - Tulosten saavut-
tamiseksi tarvitaan vain tarpeellinen määrä
innostusta, taloudelliset mahdollisuudet ja
päteviä tutkijoita.




