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Jo Wernicke ja Korsakoff aikoinaan
tiesivät, kuinka haitallista pitkään
jatkunut runsas alkoholinkäyttö
on aikuisten aivoille (Zubaran ym.
1997, Adams & Victor 1989). On
yleisesti tiedossa, että alkoholi
muun muassa heikentää kognitiivisia toimintoja kuten toiminnan
ohjausta ja tarkkaavuuden ylläpitoa. Viime vuosina tutkimusten
mielenkiinto on kohdistunut siihen,
kuinka alkoholi vaikuttaa kehittyviin aivoihin.
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Nuoruusiän runsas alkoholinkäyttö muuttaa aivojen
sähköistä toimintaa

A

lkoholinkäyttö muuttaa
aivojen ekskitaatio-inhibitio
-tasapainoa mm. vaikuttamalla hermovälittäjäainejärjestelmiin, etenkin GABA (gammaaminovoihappo)-, glutamaatti- ja
dopamiinivälitteiseen aktiivisuuteen
(Hillmer ym. 2015). GABA on tärkein
inhibitorinen eli aivojen toimintaa
jarruttava hermovälittäjäaine, joka
vaikuttaa erityyppisiin reseptoreihin,
näistä tunnetuimpina GABA-A- ja
GABA-B-reseptorit (Hillmer ym. 2015).
Muutokset hermovälittäjäainetoiminnassa vaikuttavat aivojen sähköiseen
toimintaan kuten aivokuoren ärtyvyyteen. Näitä muutoksia voidaan havainnoida transkraniaalisella magneettistimulaatiolla (TMS) (Nardone ym. 2012).
TMS on nykyaikainen, kajoamaton kliinisen neurofysiologian alan
tutkimusmenetelmä. TMS:ssa pään
pintaa vasten asetetussa johdinkelassa kulkeva virtapulssi synnyttää nopeasti voimistuvan magneettikentän,
joka läpäisee kallon ja muut kudokset turvallisesti ja kivuttomasti. Pään
magneettikuvan apuna käyttäminen
mahdollistaa navigoidun TMS:n eli
impulssin kohdentamisen tietylle
alueelle. Magneettikentän muutos aiheuttaa aivokudokseen sähkökentän,
joka aktivoi paikalliset hermosolut.
Yhdistämällä TMS-tutkimukseen aivosähkökäyrä- eli elektroenkefalografia
(EEG)-rekisteröinti mahdollistetaan

yhä tarkempi aivokuoren toiminnan
tutkiminen. Sekä motorista aivokuorta
että assosiatiivisia aivoalueita tutkiessa syntyy mitattavia EEG-vasteita, joita
kutsutaan nimellä TEP (TMS evoked potential). TEP-vasteiden avulla voidaan
tutkia aivokuoren reaktiivisuutta,
muovautuvuutta ja eri aivokuorialueiden toiminnallisia yhteyksiä millisekuntien aikaresoluutiolla (Ilmoniemi
ym. 1997, Bortoletto ym. 2015). Motorisen kuorikerrosalueen stimulaatiota
seuraavat TEP:t P30, N45, P60, N100
ja P180 tunnetaan nykyään jo varsin hyvin, ja niiden tiedetään olevan
toistettavia (Lioumis ym. 2009, Ferreri
ym. 2011). N45-TEP:n tiedetään kuvastavan GABA-A-välitteistä toimintaa,
N100 puolestaan liittyy GABA-B-aktiivisuuteen (Premoli ym. 2014).
TMS-EEG:llä on tutkittu alkoholin
akuutteja vaikutuksia ja havaittu alkoholin vaikuttavan aivokuoren ärtyvyyteen ja aivokuoren toiminnallisiin
yhteyksiin (mm. Kähkönen ja Wilenius 2007). Pitkäaikaiskäyttöä koskien
on julkaistu vain yksi tutkimus, jossa
havaittiin aivokuoren ärtyvyyden lisääntyvän (Naim-Feil ym. 2016). Alkoholin vaikutuksia kehittyviin aivoihin
ei ole tutkittu aiemmin TMS-EEG:tä
käyttäen. Tämän Nuoret ja alkoholihankkeeseen kuuluvan tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää alkoholin
runsaan pitkäaikaiskäytön vaikutuksia
aivojen sähköiseen toimintaan.
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Nuoret ja alkoholi -tutkimushanke
Kuopion Yliopistollisen Sairaalan ja
Itä-Suomen Yliopiston Nuoret ja alkoholi -tutkimushankkeen tavoitteena
on, useamman erikoisalan voimat yhdistäen ja nykyaikaisia tutkimusmenetelmiä apuna käyttäen selvittää, kuinka
nuoruusiässä alkanut, runsas alkoholinkäyttö vaikuttaa kehittyviin aivoihin. Tutkimukseen on valittu vuosina
1986-1991 syntyneitä nuoria aikuisia,
jotka osallistuivat kohorttitutkimukseen 2004-2005. Tuolloin 4171 iältään
13-18-vuotiasta nuorta täytti kyselyn,
jossa kartoitettiin päihteiden käyttöä,
mielenterveyttä ja elintapoja. Mukana
oli myös WHO:n kehittämä alkoholin
käyttöä mittaava AUDIT-kysely. Vuosina 2010-2011 tälle tutkittavien joukolle
lähetettiin seurantakysely, johon vastasi 797 nuorta. Nuoret ja alkoholi -tutkimukseen kutsuttiin vuosina 2014-2015
ne tutkittavat, joilla oli eniten ja toisaalta vähiten alkoholinkäyttöä mitattuna
AUDITin lyhennetyllä versiolla AUDITC:llä, joka sisältää AUDITin kolme ensimmäistä kysymystä. Tutkimukseen
rekrytoitiin yhteensä 71 tutkittavaa,
joiden alkoholinkäytöstä on siis tietoa
viimeisten kymmenen vuoden ajalta
kolmesta eri aikapisteestä. Tutkittaville on tehty diagnostinen psykiatrinen
haastattelu (SCID), neuropsykologiset
tutkimukset, rakenteellinen ja funktionaalinen magneettikuvantaminen,
TMS-EEG-mittaukset ja metaboliatutkimukset. Tutkimustuloksia hankkeen
aiemmista ja nykyisestä vaiheesta on
jo julkaistu (mm. Laukkanen ym. 2009;
Kaarre ym. 2015; Kekkonen ym. 2015,
Heikkinen ym. 2016).

Kuva 1. Transkraniaalisen magneettistimulaation synnyttämä keskimääräinen
sähköinen aktiivisuus (global mean field power) alkoholin käyttäjillä (punainen viiva)
ja kontrollihenkilöillä (sininen viiva). Keskihajonta esitetty pisteviivalla. Tilastollisesti
merkitsevä ero ryhmien välillä havaittavissa aikavälillä 54-75 millisekuntia.
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käyttävää kontrollihenkilöä. Tutkittavat oli kaltaistettu iän, sukupuolen
ja koulutustaustan mukaan. Ryhmät
eivät eronneet toisistaan kognitiivisten toimintojen, elinaikaisen psyykkisen sairastavuuden tai ajankohtaisen
psyykenlääkkeiden käytön suhteen.
Tutkimuksessa annettiin navigoidusti magnettistimulaatiopulssi
vasemmalle motoriselle kuorikerrosalueelle. Stimulaatioon yhdistettiin samanaikainen 64-kanavainen
EEG-rekisteröinti. EEG-data analysoitiin käyttämällä MATLAB-ohjelmaa.
EEG:sta analysoitiin aivojen keskimääräisen sähköisen aktiivisuuden (ns.
GMFP; global mean field power) lisäksi
yleisesti tunnetut TEP-potentiaalit. Tilastolliset analyysit suoritettiin SPSS
22 -ohjelmalla.

Tutkimusmenetelmät

Tulokset

Tähän TMS-EEG-tutkimukseen osallistui yhteensä 52 nuorta aikuista: 27
tutkittavaa (11 miestä), jotka olivat
käyttäneet alkoholia reilusti nuoruusiästä aikuisuuteen, sekä 25 (12 miestä) raitista tai hyvin vähän alkoholia

Alkoholia käyttäneiden ryhmään kuuluneiden AUDIT-C-pistemäärä oli yli
6 kaikissa kolmessa edellä kuvatussa
aikapisteessä (keskiarvo 7 pistettä) ja
raittiiden alle 2 (keskiarvo 0,4). Kuitenkaan yhdelläkään tutkittavalla ei ollut
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diagnosoitavissa SCID-haastattelun
mukaan päihdehäiriötä. Tupakointi
oli alkoholia käyttäneiden joukossa
yleisempää kuin kontrollihenkilöillä,
mutta ryhmien välillä ei ollut eroja
elinaikaisessa kannabiksen käytössä
eikä ajankohtaisen depression esiintyvyydessä.
Motoriset kynnykset tai TEP-latenssit eivät eronneet ryhmien välillä.
GMFP-arvossa havaittiin merkitsevä
ero ryhmien välillä: aivojen keskimääräinen sähköinen aktiivisuus, GMFParvolla määritettynä, oli alkoholia
käyttäneillä selkeästi suurempi aikavälillä 54-75 ms stimulaation jälkeen
(kuva 1).
Kuvassa 2 on esitetty EEG-vasteet
sekä TEP-vasteiden leviäminen eri aivokuorialueille. N45-TEP:ssa nähtiin
selkeä ryhmien välinen ero: alkoholia käyttäneiden N45-amplitudi oli
suurempi kuin kontrollihenkilöiden
(p=0,045), ja lineaarisen sekamallin
analyysissä havaittiin, että ryhmien
välinen ero oli suurimmillaan frontaalisesti. Lisäksi P60-ja N100-TEP:t
erosivat topografialtaan, toisin sanoen
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Kuva 2. Magneettistimulaation aikaansaama sähköinen aktiivisuus ja sen topografinen
jakautuminen alkoholin käyttäjilä (alakuva) ja kontrollihenkilöillä (yläkuva). TEP-vasteet,
joiden topografiassa oli ryhmien välillä eroa, merkitty tähdellä (*).

aivokuoriaktivaation leviämisessä eri
aivoalueille oli havaittavissa ryhmien
välillä eroja.
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Tutkimuksemme osoitti, että nuoruusiässä runsaasti alkoholia käyttäneiden
aivokuori reagoi voimakkaammin
TMS-pulssiin, mikä havaittiin alkoholin käyttäjillä suurempana sähköisenä
kokonaisaktiivisuutena (GMFP) aivokuorella ja suurempana GABA-hermovälittäjäainejärjestelmään liittyvänä
aktiivisuutena (N45-TEP). Myös aktiivisuuden leviäminen eri aivoalueiden
välillä erosi ryhmittäin P60 ja N100vasteiden osalta. N45:n tiedetään kuvastavan GABA-A-välittäjäainejärjestelmän toimintaa, N100:n puolestaan
GABA-B-aktiivisuutta. Jo aiemmin on
osoitettu, että pitkäaikainen, alkoholismitasoinen alkoholinkäyttö muuttaa GABA-välittäjäainejärjestelmän
toimintaa. Tutkimustulokset ovat linjassa aiempien havaintojen kanssa.
Naim-Feilin ja kollegoiden (2016)
löydös lisääntyneestä aivokuoren ärtyvyydestä toistui myös tämän tutkimuksen löydöksissä, onhan GMFP aivokuoren ärtyvyyden mittari. Lisäksi
tutkimuslöydöksemme, etenkin erot
P60-ja N100-TEP:ien leviämisessä aivokuorelle, kertovat muutoksista aivokuoren rakenteellisissa tai toiminnallisissa yhteyksissä.
Alkoholin käytön havaittiin siis
olevan yhteydessä merkittäviin muutoksiin sekä sähköisessä että kemiallisessa hermoviestinvälityksessä siitä
huolimatta, ettei kukaan tutkittavista
täyttänyt päihdehäiriön diagnostisia
kriteereitä.
Eräs tulevaisuuden tutkimushaasteista ja -tavoitteista tulee olemaan
syy-seuraussuhteiden selvittäminen. On mahdollista, että aivokuoren
muuttunut sähköinen toiminta on
alkoholin käytölle altistava tekijä tai
että tietyillä yksilöillä aivojen sähköi69
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nen toiminta on haavoittuvampaa ja
muutoksille alttiimpaa kuin toisilla.
Haavoittuvuudesta ja perinnöllisistä
eroista aivojen sähköisessä toiminnassa on jonkin verran aiempaa tutkimusnäyttöä (mm. Koskinen ym. 2011,
Perlman ym. 2009), mutta TMS-EEGtutkimuksia ei tästä aiheesta ole tehty.
Tämän tutkimuksen löydökset haastavat pohtimaan, pitäisikö nuorten
päihdehäiriöiden diagnostisia kriteereitä ja hoitoon ohjausta tiukentaa. Alkoholin käyttö saattaa olla kehittyville
aivoille haitallisempaa kuin aiemmin
on tiedetty, vaikka nämä haitat eivät
näy heti arkielämässä.
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