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Kyllä sitä viinaa menee!

Alkoholijuomien 
kokonaiskulutus 
vuosina 1960−2006

(stakes)



VIINANJUONTI KASVUSSA SUOMESSA

• 1995: 8.8 l/asukas
• 2003: 9.4 l/asukas
• 2005: 10.5 l/asukas
• 2006: 10.3 l/asukas
• 2007: 10.5 l/asukas
• lukuihin on laskettu paitsi tilastoitu myös tilastoimaton 

kulutus
Lähde: STTV, Stakes, Tilastokeskus



AIVOT JA ALKOHOLI

• Alkoholi kulkeutuu aivoihin ja aiheuttaa aina hermosto- 
oireita

• Vaikutukset aiheuttaa useimmiten etanoli



AIVOT JA ALKOHOLI

• Alkoholin keskushermostovaikutukset
– GABA-järjestelmä
– NMDA-reseptorit
– Glutamaatti
– antidiureettisen hormoni erityksen väheneminen

• Seurauksena sekä humalatilassa että krapulassa 
– keskittymiskyvyn heikentyminen
– muistijäljen syntymisen heikentyminen

• Pitkäaikaiskäytössä
– neurotoksisuus
– aivoatrofia
– polyneuropatia



ALKOHOLIANNOS 
sisältää 12 grammaa absoluuttista alkoholia

• 1 annos on esimerkiksi
– pullo (33 cl) keskiolutta tai 

siideriä
– 12 cl mietoa viiniä
– 4 cl väkevää alkoholijuomaa

• 12 annosta on esimerkiksi
– 12 pulloa (33 cl) olutta
– 2 pulloa (75 cl)   mietoa viiniä
– 1 pullo (50 cl) viinaa 



ALKOHOLINKÄYTÖN RISKIRAJAT TERVEILLE TYÖIKÄISILLE

ALKOHOLI- 
ANNOKSIA

/PÄIVÄ /KERTA
viikoittain

/VIIKKO

MIEHET 4 7 24

NAISET 2 5 16



ALKOHOLINKÄYTÖN RISKIRAJAT* 
65 VUOTTA TÄYTTÄNEILLE

• Päivittäin enintään 1 annos
• Kerralla korkeintaan 2 annosta

• Viikossa enintään 7 annosta

• koskevat sekä naisia että miehiä
• Alkoholin vaikutus voimistuu ikääntyessä

elimistön nestepitoisuuden laskun myötä

*Yhdysvaltain geriatrian seuran ohjeet 65 vuotta täyttäneiden alkoholiongelmien ehkäisemiseksi
(American Geriatrics Society 2003)





AIVOT JA ALKOHOLI

• Epilepsia
• Delirium tremens
• Wernicken tauti
• Muistihäiriöt/dementia
• Ataksia ja pikkuaivoatrofia
• Alkoholin aiheuttamat

– aivovammat
– aivoverenkiertohäiriöt
– hepaattinen enkefalopatia
– liikehäiriöt
– unihäiriöt
– infektiot
– FAS



AIVOT JA ALKOHOLI

• Epilepsia
– ¼ äkillisistä epilepsiaongelmista johtuu 

alkoholivieroituskouristuksista
– suurkuluttajilla 10 x vaara 
– kohtaukset primaaristi yleistyviä tai paikallisalkuisia kohtauksia
– mukana yleensä myös muita alkoholin aiheuttamia 

vieroitusoireita
– yleensä 1-2 vrk runsaan alkoholin käytön jälkeen

• Tutkimukset
– kuten mitkä tahansa tajunnanmenetys- kouristuskohtaukset

• kliininen tutkimus, lab.tutkimukset, aivojen TT/MRI, EEG



AIVOT JA ALKOHOLI

• Epilepsian hoito
– alkoholi pois
– antiepileptisten lääkkeiden käyttö, mikäli muitakin syitä taustalla

– alkoholikrampit ovat ajokortin myöntämisen este
• edellytyksenä alkoholismin onnistunut hoito



DELIRIUM TREMENS



DELIRIUM TREMENS, DSM-IV

A. Pitkittyneen ja runsaan alkoholin käytön lopettaminen/vähentäminen
B. > 2 oireesta kehittyy usean tunnin tai muutaman päivän kuluttua A- 

kriteerin jälkeen

A. autonominen hyperaktiivisuus (HR >100/min)
B. lisääntynyt käsien vapina
C. pahoinvointi tai oksentelu
D. ohimenevät näkö-, kuulo- tai tuntohallusinaatiot tai illuusiot
E. psykomotorinen agitaatio
F. ahdistuneisuus
G. toonis-klooniset epileptiset kohtaukset



DELIRIUM TREMENS, DSM-IV

A. Tajunnan tason häiriö
A. heikentynyt kyky keskittää, ylläpitää tai vaihdella huomioita, vaikeus tehdä 

havaintoja ympäristöstään

B. Kognitiiviset häiriöt
A. muistivajaus, desorientaatio, kielelliset häiriöt

C. Häiriö kehittyy lyhyen ajan sisällä ja oireisto fluktuoi päivän mittaan

D. Anamneesin, somaattisen tutkimuksen ja laboratoriotulosten pohjalta 
voidaan päätellä, että oireisto kehittyi alkoholivieroitusoireiden aikana 
tai niiden jälkeen



DELIRIUM TREMENS,  TAUDINKULKU

Oireet ilmenevät 1-6 vrk alkoholin käytön lopettamisen/vähentämisen 
jälkeen

esiintymishuippu 2-3 vrk:n kohdalla
alkoa 15-30 annosta/vrk > vkon ajan

Kesto yleensä 48-72 tuntia

DT 5-8 %:lla alkoholiriippuvaisia (?)
1500-2000 sairaalahoitojaksoa/vuosi
hoitamattoman deliriumin kuolleisuus 15-20 %
hoidettuna n. 2-5 % kuolleisuus



DELIRIUM TREMENS,  EROTUSDGN

Lääke- ja huumausainemyrkytykset
Muut vieroitusdeliriumit: bentsodiatsepiinit!
Pään traumat
Meningiitti, enkefaliitti
Dementia
Pankreatiitti
Sydäninsuffisienssi
Pneumonia ja muut infektiot
Maligni neurolepti –oireyhtymä
jne, jne, jne….



DELIRIUM TREMENS,  HOITO

Kaikille alkoholin suurkuluttajille:
Tiamiini 100 mg i.m 3 vrk:n ajan

ennen glukoosi-infuusiota
mikäli Wernicke-epäily i.m. tiamiini 10-14 vrk
jatkossa 50-100 mg/vrk p.o. säännöllisesti

TIAMIINIA ON HYVÄ ANTAA ENEMMÄN KUIN LIIAN VÄHÄN!



DELIRIUM TREMENS,  HOITOYMPÄRISTÖ

Tavoitteena kohentaa orientaatiota ja vähentää kiihtyneisyyttä

Magneettivyö tai leposide-eristys tarvittaessa
Rauhallinen, ärsykkeetön ympäristö
Pvm, vrk:n ja klo:n aika selkeästi esillä



DELIRIUM TREMENS,  LÄÄKEHOITO

Aloita bentsodiatsepiinilääkitys
hyvä teho autonomisen hermoston yliaktiivisuuteen ja kouristusten estoon

Eri bnz-valmisteilla ei tehoeroa
pitkävaikutteisilla parempi kouristusten esto ja vähemmän rebound-oireita
lyhytvaikutteisilla liiallinen sedaatioriski pienempi

Bentsodiatsepiinikyllästys kunnes väsähtää: ei uneen saakka
diatsepaamia 10 mg p.o./rektiolina 1 tunnin välein ad 150 mg/vrk

latausannos 20 mg
sekakäyttäjillä ad 250 mg/vrk

loratsepaamia p.o./i.m. 2 mg-4 mg ½ - 1 tunnin välein
latausannos 4 mg



DELIRIUM TREMENS,  LÄÄKEHOITO

Seuraavina päivinä bnz-lääkityksen lopettaminen asteittain
vaikeimmissa deliriumeissa puolet kyllästysannoksesta x 4/vrk 
annosteltuna
annoslasku 25 %-33 %/vrk

Aloita antipsykootti
jos psykoosioireita tai potilas ei rahoitu bnz-lääkityksellä

Haloperidoli
p.o., i.m. 1-2 mg 2-4 t välein ad 20 mg/vrk
vanhuksille 0.25-0.50 mg joka 4. tunti



DELIRIUM TREMENS

• Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:65 : 
"Päihtyneen henkilön akuuttihoito":

– Alkoholin aiheuttama delirium tremens on ensisijaisesti vaikea somaattinen 
sairaus ja se tulee pääsääntöisesti hoitaa somaattisessa sairaalassa.



DELIRIUM TREMENS

• Alkoholideliriumpotilaiden hoito ohjautumassa psykiatrialta somaattisille 
osastoille (sisätaudit) koko maassa 

• Lievät ja keskivaikeat tapaukset hoidetaan edelleen  avohoidossa tai 
päihdeongelmaisten laitoshoidossa

• 1.4.2008 lähtien EPSHP:n vaikeat alkoholideliriumpotilaat hoidetaan 
pääsääntöisesti SEKS:ssa sis.osastolla A41 

• Tilat remontoitu, eristysmahdollisuus



Alkoholi ja muisti





MUISTI VOI HEIKENTYÄ MONISTA SYISTÄ!

lääkitys,
nautintoaineet, 
hermostomyrkyt

MUISTI, 
KESKITTYMINEN

yms. tietojen käsittely

väsymys masennus

uupumus

stressi

kiputilat

jännitys

aistipuutokset



TÄRKEÄT TIEDONKÄSITTELYN 
OSA-ALUEET

MUISTITOIMINNOT
Työmuisti
Episodinen-, Tapahtumamuisti:  ”Muistan että..”

TOIMINNAN OHJAUS

TARKKAAVAISUUS



MUISTIHÄIRIÖIDEN YLEISIÄ SYYRYHMIÄ

• Ohimenevät syyt
– avh
– lievä aivovamma
– epileptinen kohtaus
– lääkkeet
– nautintoaineet
– psyykkiset häiriöt
– sekavuustila



MUISTIHÄIRIÖIDEN YLEISIÄ SYYRYHMIÄ

• Hoidettavissa olevat syyt
– psyykkiset häiriöt ja työuupumus
– aineenvaihdunnan häiriöt
– puutostilat
– CNS-infektiot
– kallonsisäiset syyt
– aivojen hypoksia ja iskemia
– lääkkeet ja keskushermostomyrkyt



Aine Tarkkaavuus 
/ työmuisti

Psykomotoriik 
ka

Kielelliset 
toiminnot

Visuospatiaali 
set toiminnot

Muisti Toiminnan 
ohjaus

Alkoholi Vahva Vähäinen tai 
kohtalainen

Ei 
havaittavissa 
tai koht.

Kohtalainen 
tai vahva

Kohtalainen Kohtalainen

Kognitiivisten puutosten todennäköinen aste pitkäaikaisen päihteiden 
väärinkäytön ja akuuttien vieroitusoireiden jälkeen



Aine Tarkkaavuus/t 
yömuisti

Psykomotori 
ikka

Kielelliset 
toiminnot

Visuospati 
aaliset 
toiminnot

Muisti Toiminnan 
ohjaus

Alkoholi Vahva Vähäinen tai 
kohtalainen

Ei 
havaittavi 
ssa tai 
koht.

Kohtalaine 
n tai vahva

Kohtalainen Kohtalainen

Sekakäyttö Vähäinen tai 
koht.

Ei 
havaittavissa

Ei 
havaittavi 
ssa

Vähäinen 
tai kohtal.

Vähäinen 
tai kohtal.

Vähäinen tai 
kohtal.

Bentsodiatse 
piinit

Kohtalainen Vahva Vähäinen Vahva Kohtalainen 
tai vahva

Kohtalainen

Liuottimet Lievä tai 
kohtalainen

Lievä tai 
kohtalainen

Vähäinen 
tai 
kohtalaine 
n

Vähäinen 
tai 
kohtalaine 
n

Vähäinen 
tai 
kohtalainen

Ei tiedossa

Kognitiivisten puutosten todennäköinen aste pitkäaikaisen päihteiden 
väärinkäytön ja akuuttien vieroitusoireiden jälkeen



Muistihäiriöiden yleisyys alkoholin 
suurkuluttajilla

• älyllisten toimintojen heikentyminen on alkoholin 
suurkuluttajilla tavallisempaa kuin muulla väestöllä

• joka toisella suurkuluttajalla on lievähkö dementia
• vaikeampi dementia noin 1/10 suurkuluttajista
• Wernicken taudin riski on 50-kertainen
• muistihäiriöiden yleisyyttä suurkuluttajilla lisäävät

– aivovammariski noin 3 x
– lisääntynyt alttius erilaisille tulehdussairauksille
– maksakirroosi ja siihen liittyvät aineenvaihduntahäiriöt
– mielenterveysongelmat esim. depressio (30-60 % kliinisesti 

merkittävä depressio)



Alkoholi ja muisti

Wernicken enkefalopatia

Pitkäaikaisen alkoholin käytön aiheuttama tiamiinipuutos, 
joka vaurioittaa väliaivoja, voi johtaa myös Marchiafava- 
Bignamin oireyhtymään, polyneuropatiaan tai beriberiin

– Riskiryhminä aliravittujen alkoholistien lisäksi aliravitut 
vanhukset, oksentelijat, parenteraalista ravintoa saavat, 
syöpäpotilaat

– Täydellinen oirekuva on harvinainen, ja lieviä tapauksia 
jää paljon tunnistamatta

– 3-10 %:lla alkoholisteista?



Alkoholi ja muisti

Wernicken enkefalopatia

– Silmäoireet: nystagmus, abducens-pareesi, 
konjugoitunut katsepareesi, hidas mustuaisreaktio, 
anisokoria, ptoosi, verkkokalvon verenvuodot, 
papillaturvotus

– Mentaaliset oireet: Korsakoffin psykoosi 
(mieleenpainamiskyvyn puute, desorientaatio, amnesia, 
satuilu), euforia, harhat, keskittymiskyvyn puute, 
aloitekyvyttömyys, masentuneisuus, kiihtyneisyys

– Kävely- ja tasapainohäiriö (ataksia ja polyneuropatia)
– Tajunnan häiriö: uneliaisuus, tajuttomuus



Alkoholi ja muisti

Wernicken enkefalopatia

– Hoito:
• Sairaus johtaa helposti kuolemaan, joten hoito on 

aloitettava jo epäilyn pohjalta
• Epäselvissä tapauksissa alkoholistille on annettava 

100-200 mg tiamiinia i.v. ennen hiilihydraattipitoista 
ravintoa tai infuusiota

• Hoitoa on jatkettava päivittäin 2 viikon ajan



Sekakäyttö ja muisti

• Sekakäyttö on eri psykoaktiivisten aineiden (alkoholi, 
rauhoittavat lääkkeet ja unilääkkeet) yhtäaikaista käyttöä

• Bentsodiatsepiineja käyttää Suomessa vuosittain n. 6 % 
väestöstä, tästä osasta 44 % säännöllisesti tai 
pitkäaikaisesti

• V 1999 hoitoa hakeneista päihdeongelmaisista 22 %:lla 
esiintyi lääkkeiden päihdekäyttöä

• V 2000 4.6 % aikuisista oli käyttänyt elinaikanaan 
lääkkeitä päihdetarkoituksessa, 1.5 % viimeisen vuoden 
aikana ja 0.6 % viimeisen kuukauden aikana

• sekakäyttöä ajatellaan esiintyvän sitä enemmän mitä 
kovempien aineiden kanssa ollaan tekemisissä



Alkoholi ja muisti

Ennuste
– raitistuminen korjaa kognitiivisia ongelmia
– raitistuminen korjaa jossain määrin myös pikkuaivojen ja 

otsalohkojen atrofiaa
– 20-40 % pitkäaikaisista alkoholisteista saattaa selvitä ilman 

merkittäviä kognitiivisia ongelmia
– mikäli alkoholinkäyttöön on liittynyt seurannaissairauksia tai 

vammoja, korjaantuvat niistä aiheutuvat ongelmat huonommin
– Wernicken enkefalopatia usein korjaantuu tiamiinilla
– Korsakoffin amnestinen oireyhtymä korjaantuu vain harvoin ja 

yleensä vain osittain



Alkoholi ja muisti

• Yhteenveto
– Alkoholi on merkittävin muistihäiriöitä ja dementiaa aiheuttava 

päihde nyt ja tulevaisuudessa
– Tärkeää muistaa alkoholiongelman yleisyys myös 

muistihäiriöiden taustalla ja etsiä sitä aktiivisesti
– Tärkein diagnosointikeino on keskustelu potilaan kanssa, apuna 

voidaan käyttää myös kyselylomakkeita ja laboratoriomittareita
– Kulutukseen on mahdollista vaikuttaa jo lyhyellä puuttumisella
– Alkoholiongelman ehkäisyssä, havaitsemisessa ja hoidossa 

terveydenhuollolla on keskeinen asema





Alkoholi ja aivoatrofia

• pikkuaivoatrofia ja frontaalilohkojen atrofia
• pikkuaivoatrofia on yleisin kävelyhäiriön syy
• kliininen kuva kehittyy subakuutisti runsaan juomisen 

yhteydessä ja näkyy selvimmin krapulan aikana
• kävely leveäraiteista, suoraa viivaa pitkin kävely vaikeaa
• snp ja pk-kokeissa symmetrinen oskillaatio
• hoitona alkoholin käytön lopettaminen

– atrofia voi osin jopa korjaantua



Aivot ja alkoholi/hermosto/lihaksisto

• muita ongelmia
– polyneuropatia/paineneuropatia
– myopatia

– aivovammat 3 x tavallisimpia
– krooninen subduraali/epiduraalihematooma
– avh

• jatkuva runsas alkoholinkäyttö ( >60 g etanolia/vrk) 
aivoverenvuodon, aivoinfarktin ja SAV:n itsenäinen vaaratekijä

– hepaattinen enkefalopatia
– liikehäiriöt
– unihäiriöt
– infektiot
– FAS
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