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Alkoholin liikakäyttö suurentaa ateroskleroosin ja 
aivohalvauksen vaaraa

Terveyden- ja hyvinvoinnin lai-
toksen tilastojen mukaan alko-
holijuomien kokonaiskulutus oli 

Suomessa vuonna 2012 asukasta kohti 
laskettuna 9,6 litraa (1). Suomalaisten 
juomatavat ovat muuttuneet 1960-luvun 
lopulta lähtien, ja tänä aikana alkoholi-
juomien käyttö on laajentunut väestön 
eri ryhmiin (2). Humalahakuinen juomi-
nen on Suomessa tyypillistä. Humalaha-
kuisen juomisen rajana pidetään naisilla 
yli neljää kerralla juotua alkoholi- 
annosta ja miehillä vastaava määrä on 
yli kuusi annosta kerralla juotuna.

Kaulavaltimoiden intima-mediaker-
roksen paksuuden mittaaminen ultra-
äänitutkimuksen avulla antaa hyvän 
kuvan ateroskleroosin esiintymisestä 
verisuonistossa yleensä. Väitöstutkimuk-
sessani osoitettiin, että humalahakuinen 
juominen oli yhteydessä kiihtyneeseen 
ateroskleroosin etenemiseen keski-ikäi-
sillä miehillä 11 vuoden seuranta-aikana 

(3). Humalahakuisen juomisen havaittiin 
liittyvän tilastollisesti merkitsevästi 
kaulavaltimoiden intima-mediakerroksen 
maksimipaksuuden muutokseen sekä 
ateroskleroottisten plakkien korkeuteen 
niillä miehillä, jotka joivat vähintään 
kuusi alkoholiannosta yhdellä kerralla. 

Krapulan havaittiin tutkimuksessa liit-
tyvän suurentuneeseen aivohalvauksen 
riskiin (4). Jo yksikin krapula vuodessa 
suurensi aivohalvauksen kokonaisris-
kiä sekä erityisesti aivoinfarktin riskiä. 
Koholla oleva verenpaine (yli 140/90 
mmHg) sekä ylipaino (painoindeksi yli 
26,4 kg/m2) liittyivät aivohalvauksen 
riskiin alkoholia käyttävillä miehillä 
(5). Aivohalvauksen kokonaisriski oli 
suurentunut, mutta vielä voimakkaam-
min oli kasvanut aivoinfarktin vaara. 
Usein tapahtuvan alkoholinkäytön ja 
aivohalvauskuolemien välillä havaittiin 
selkeä yhteys. Aivohalvauskuoleman 
riski oli suurentunut niillä miehillä, jotka 
käyttivät alkoholia useammin kuin kaksi 
kertaa viikossa (6). 

Väitöstutkimus oli osa alkoholiepide-
miologista FinDrink-tutkimusprojektia. 
Tutkimus perustuu Kuopio Ischaemic 
Heart Disease Risk Factor Studyn (KIHD) 
seuranta-aineistoon. Tutkimuksen alkaes-
sa miehet olivat keski-ikäisiä. Pisimmil-
lään seuranta-aika oli 20 vuotta. Alkoho-
linkulutuksen mittaamisessa käytettiin 
pohjoismaista alkoholikyselyä, jossa 
selvitetään kerralla juodun alkoholimää-
rän lisäksi keskimääräistä juomakertojen 
määrää edeltävän 12 kuukauden aikana. 
Tiedot aivohalvaustapauksista on saatu 
aivohalvausrekisteristä, sairaaloiden 
hoitoilmoitusrekisteristä ja Tilastokes-
kuksen kuolinsyyrekisteristä.

Alkoholinkäytön ja erityisesti sen 

ongelmakäytön esiin tuominen keskus-
teluissa on monesti hankalaa. Alkoho-
linkäyttöä ei voi suositella, koska täysin 
turvallista rajaa ei tiedetä. Tärkeätä on 
kiinnittää ihmisten huomiota juodun 
alkoholimäärän lisäksi alkoholinkäyttö-
tapoihin. Humalahakuista juomista ja 
krapulaa tulee välttää. 

On tärkeää nostaa esille millaisia 
vaaroja liialliseen alkoholinkäyttöön, hu-
malahakuiseen juomiseen ja krapulaan 
liittyy. Erityisen tärkeää keskustelu on, 
mikäli henkilöllä esiintyy alkoholinkäy-
tön lisäksi monia muitakin riskitekijöitä 
ja mikäli hänellä on jokin perussairaus 
tai lääkitys. Haastattelu ja AUDIT-kysely 
(Alcohol Use Disorders Identification 
Test) ovat luotettavia tapoja selvittää 
potilaan alkoholinkäyttöä (7). AUDIT-
kysely on hyvä menetelmä kartoitet-
taessa alkoholin suurkulutusta, mutta 
vain haastattelun avulla voidaan erotella 
suurkulutuksen eri luokat toisistaan. 

Haastatteleminen on haasteellista, 
koska monesti haastateltavat pyrkivät 
kertomaan todellista kulutusta pienem-
mistä kulutusmääristä. Alkoholinkäyttöä 
voidaan seurata myös laboratoriokokein 
analysoimalla seerumin desialotransfer-
riiniä, gammaglutamyylitransferaasia 
ja punasolujen keskitilavuutta (7). Näitä 
suositellaan käytettäviksi yhdessä haas-
tattelun ja kyselylomakkeen kanssa, sillä 
yksittäisten laboratoriokokeiden avulla 
voidaan tunnistaa vain kolmasosa alko-
holin suurkuluttajista. 

Tutkimuskäytössä on seuraavia testejä 
krapulan oireiden ja voimakkuuden kar-
toittamiseksi: Hangover Symptoms Scale 
(HSS), Acute Hangover Scale (AHS) ja 
Alcohol Hangover Severity Scale (AHSS) 
(8). Vaikka AHSS on osoittautunut parem-
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maksi ennustettaessa krapulan oireiden 
voimakkuutta, myös muilla testeillä on 
merkittävä ennustearvo krapulan oirei-
den suhteen. Tutkimukset eivät kuiten-
kaan suosita vain yhden testin käyttöä 
krapulan kartoittamiseksi. 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen 
tilastojen mukaan vuonna 2011 Suo-
messa sairastui aivohalvaukseen noin 
16800 henkilöä 35–74 vuoden iässä (9). 
Määrä on suuri, joten aivohalvauksen 
ennaltaehkäiseminen on erittäin tärkeää. 
Epidemiologiset seurantatutkimukset 
antavat tärkeää tietoa aivohalvauksen 
riskitekijöistä. Alkoholinkäytön ja mui-
den keskeisten elintapojen kartoittami-
sella voidaan saada merkittävää tietoa 
väestön terveydentilasta ja mahdollisesti 
ennaltaehkäistä vakavia terveydellisiä 
seurauksia, kuten aivohalvausta.
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Rinta-aortan aneurysmat ja dissek-
toitumat ovat vakavia sairauksia, 
joiden akuuttien komplikaatioi-

den, kuten aortan repeämän, seuraukse-
na potilas sairastuu vakavasti ja pahim-
millaan tilanne johtaa kuolemaan.
Rinta-aortan aneurysmien ja dissektoi-
tumien taustalla on useimmiten aortan 
keskimmäisen seinämäkerroksen eli 
median sairaus: media degeneroituu eli 
se elastiset säikeet fragmentoituvat ja 
häviävät,  ja siihen kertyy ylen määrin 
proteoglykaaneja. Tämän seuraukse-
na aortan seinämä heikkenee ja suoni 
laajenee, mikä altistaa sekä dissektoitu-
malle (kuva 1) että repeämille. Joissakin 

perinnöllisissä oireyhtymissä, kuten 
Marfanin syndroomassa ja Loeys-Dietzin 
syndroomassa, tämä kehitys on huo-
mattavan nopeaa. Myös kaksipurjeiseen 
aorttaläppään liittyy taipumus nousevan 
rinta-aortan laajentumaan, ja siksi nämä 
potilaat ja heidän lähisukulaisensa olisi 
syytä pitää seurannassa, jotta kompli-
kaatioiden kehittyminen voitaisiin estää.
Sairas aortan segmentti on totunnaisesti 
korvattu proteesilla avokirurgisessa leik-
kauksessa. Valitettavasti kirurgiseen hoi-
toon liittyy varsin runsaasti komplikaati-
oita, minkä vuoksi on etsitty vähemmän 
potilasta rasittavia hoitomuotoja. Noin 
20 vuotta sitten esiteltiin avokirurgian 

rinnalle ensimmäisen kerran suonensi-
säisesti toteutettava stenttigraftihoito, 
joka on sittemmin yleistynyt varsin 
nopeassa tahdissa.

Ainakin lyhyellä aikavälillä stenttigraf-
tilla hoidetut potilaat selviytyvät parem-
min kuin avokirurgisesti hoidetut, mutta 
varsinkaan alkuvaiheessa stenttigraftien 
rakenne ei ollut riittävän luja, mikä johti 
tarpeettomiin uusintatoimenpiteisiin   ja 
jopa aortan repeämiin. Stenttigraftien 
rakennetta on sittemmin parannettu, 
mutta stenttigraftipotilaiden parempi 
ennuste näyttää silti, ainakin toistaiseksi, 
kestävän vain noin viisi vuotta toimen-
piteestä. Stenttigraftihoito ei myöskään 
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Rinta-aortan sairauksien 
endovaskulaarihoidot

 Erikoislääkäri 4 / 2013 • 23 vsk124


