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 Alkoholin runsas käyttö 
aiheuttaa 
haittavaikutuksia koko 
ruoansulatuskanavaan

 Alkoholin käytön ja 
maksakirroosin, 
haimatulehduksen sekä 
mahatulehduksen 
välinen yhteys 
tunnistettiin jo 1800-
luvulla 



Asetaldehydi alkoholin ensimmäinen aineen-

vaihduntatuote luokiteltiin kansainvälisen 

syöpäjärjestön kokouksessa (IARC) 10/2009 

ensimmäisen asteen karsinogeeniksi ihmisillä



Alkoholijuomien kokonaiskulutus vuosina 
1960−2007





Alkoholijuomien tilastoitu kulutus juomaryhmittäin 
100 %:n alkoholina asukasta kohti vuosina 1960-2008



1998 2000 2004 2005 2006 2007 2008
1. Peruskuolemansyy alkoholitauti tai -
myrkytys 1 490 1 492 1 864 2 033 2032 2184 2140
1.1. Peruskuolemansyy alkoholiperäinen 
tauti 959 936 1 250 1 472 1445 1602 1589

Alkoholismi 175 167 140 173 180 149 157

Alkoholinen sydänlihassairaus 129 95 116 115 103 119 137

Alkoholin aiheuttama maksasairaus 531 536 831 976 978 1145 1119

Alkoholin aiheuttamat haimasairaudet 99 88 100 111 117 113 105

1.2. Peruskuolemansyy alkoholimyrkytys 531 556 614 561 587 582 551
2. Päihtyneenä tapaturmiin ja väkivaltaan 
kuolleet 978 881 966 978 1001 884 925
3. Muut päihtyneen uhrina väkivaltaisesti 
kuolleet 18 24 29 57 54

1. - 3. Alkoholikuolemat 2999 2929 2850 3035 3065 3125 3119

Tilastokeskus



Tilastokeskus



Tilastokeskus



Alkoholin käytön aiheuttamat 
sairaalahoitojaksot

1996 2000 2004 2008

Alkoholiriippuvuus 12 288 11 253 10 151 10 710

Haimasairaudet 2 203 2 385 2 578 2 397

Maksasairaudet 2 583 2 870 3 870 4 603

Alkoholimyrkytykset 594 468 490 558

Päihtymystila 7 751 10 059 11 379 10 755

muut 8 592 7 162 7 658 8 584

Yhteensä 34 011 34 197 36 126 37 607

THL, Päihdetilastollinen vuosikirja 2009



Alkoholin käytön kustannukset

 Päihteiden käyttö aiheuttaa yhteiskunnalle vuosittain 
n. 600-750 miljoonan euron kustannukset 
- 4/5 alkoholin käytön aiheuttamaa

 Välillisiä kustannuksia 2,5-5 miljardia euroa
- 9/10 alkoholin käytön aiheuttamaa

Suomalaisten pahin terveysongelma on 
nyt ja lähitulevaisuudessa alkoholi



Mediuutiset nettikysymys 1/2010



14.00-14.10 Seminaarin esittely 

14.10-14.30 Alkoholi ja suuontelo 
HLL, tutkija Johanna Uittamo 
HY, Research Unit on Acetaldehyde and Cancer

14.30-14.50 Asetaldehydi ja ruoansulatuskanavan syöpä

Prof (emeritus) Mikko Salaspuro 
HY, Research Unit on Acetaldehyde and Cancer

14.50-14.10 Kahvitarjoilu

15.10-15.30 Alkoholin aiheuttamat haittavaikutukset ruoansulatuskanavassa 
ja haimassa 

LT, el, gastroenterologian kliininen opettaja Satu Väkeväinen, HY, 
lääketieteellinen tiedekunta ja Research Unit on Acetaldehyde and Cancer

15.30-16.00 Onko alkoholi yksin maksakirroosin syy?

LKT, el Hannu Nuutinen, HYKS, gastroenterologian klinikka

16.00-16.30 Alkoholin käyttö ja maksasairaudet

Dosentti, el Kalle Jokelainen, HYKS, gastroenterologian klinikka

16.30-16.45 Loppukeskustelu



Satu Väkeväinen

LT, gastroenterologian erikoislääkäri, kliininen opettaja

Helsingin yliopisto

AHTS-seminaari

11.2.2010





Mikä alkoholimäärä aiheuttaa sairauksia? 

 alkoholimaksasairauksien riski kasvaa ja määrä 
lisääntyy suhteessa käytetyn alkoholin määrään, 
kun päivittäinen alkoholin käyttö ylittää:

- naisilla (20-) 40 g
- miehillä (40-) 60 g

 haimatulehduksen osalta epäselvää, mutta 
ensimmäisen alkopankreatiitin vaikeusasteen 
tiedetään korreloivan edeltävästi nautitun 
alkoholin määrään

 syöpäriskin tiedetään lisääntyvän, kun alkoholia 
käytetään ≥50g/vrk



Alkoholisairaan potilaan statuslöydöksiä

 Alentunut yleistila

 Keltaisuus

 Lämpöily/kuume

 Vatsaontelon nesteily

 Turvotukset

 Pieni tai suuri maksa

 Aristava maksa

 Kookas perna

 Heikko virtsantulo

 Sekavuus

 Lihaskato

 Perifeerinen neuropatia

 Delirium tremens

 Käsien vapina

 Dementia 

 Kämmenien punoitus

 Hämähäkkiluomet

 Korvasylkirauhasten 
suurentuminen 

 Gynekomastia

 Kivesten surkastuminen

 Hirsutismi





Alkoholisairaan potilaan laboratoriolöydöksiä 

 Verenkuva
- MCV koholla
- trombosytopenia
- leukopenia tai leukosytoosi

 Transaminaasit
- asat/alat suhde yli 2
- yleensä arvot 2-3 kertaa yli viitealueen

 Gamma-GT
- kohoaa jo ilman alkoholimaksavauriota

 Afos
- kohoaa kolestaattisessa tautimuodossa

 Bilirubiini
- kohoaa ikteerisessä tautimuodossa



Alkoholisairaan potilaan laboratoriolöydöksiä II

 Maksan toimintakokeet:
- prealbumiini ja albumiini matalat
- TT-SPA matala (INR koholla)
(muista mahd sekundaarinen K-vitamiinin puute 
TT-SPA:n kohdalla)

 IgA koholla
 CDT koholla
 Tulehdusarvot (CRP, La) usein lievästi koholla
 Elektrolyyttihäiriöt tavallisia (hyponatremia)
 Krea koholla (kuivuma, hepatorenaalinen sdr)
 Enkafalopatiassa NH4-ion kohonnut
 Magnesiumin-, kalsiumin-, fosforin, ja folaatin 

puute yleistä



Alkoholi ja ruokatorvi

ETOH

- Motiliteetti ↓

- LES paine ↓

→ Ruokatorven

puhdistuma ↓

GERD

Limakalvovaurio

Ruokatorvitulehdus

Barrettin syndrooma



 Alkoholimaksasairauden
aiheuttamat laskimolaajentumat 
ovat tärkein syy ruokatorven 
alueen verenvuotoon 

 Suuri osa oksentelun aiheuttamista 
Mallory-Weissin haavaumista 
syntyy runsaan alkoholin käytön
seurauksena



Alkoholi ja mahalaukku

ETOH

Motiliteettihäiriö

H+Soluproliferaatio

Neutrofiilit ↑, oksidatiivinen stressi ↑, 

vähentynyt verenvirtaus → inflammaatio

Mukosan barrier funktio ↓↓

Limakalvovauriot ja verenvuoto



 Käymismenetelmällä valmistettavat tislaamattomat 
alkoholijuomat, kuten valkoviini ja olut lisäävät 
seerumin gastriinia ja haponeritystä

 Kolmasosalla katkaisuhoitoon otetuista esiintyy 
hoidon alussa ylävatsakipua, pahoinvointia,
oksentelua ja närästystä

 Histologisesti alkogastriitissa turvotusta, hyperplasiaa, 
ei tulehdussoluja, 
kemiallinen/reaktiivinen gastriitti

 Alkoholi ei lisää helikobakteerin, ulkustaudin tai 
toiminnallisen dyspepsian riskiä  



 Mallory-Weissin haavauma

 Alkoholimaksasairaus
- ruokatorven ja mahalaukun 
laskimolaajentumat
- portahypertoniaan liittyvä 
gastropathia

 Akuutti alkoholigastriitti
tai -duodeniitti

 Peptinen ulkus

 Erosiivinen esophagiitti



 Alkoholin käytön lopetus

 Refluksitautiin, ruokatorvitulehdukseen ja 
mahahaavaan happosalpaajalääkitys

 Ruokatorven laskimolaajentumiin 
- propranololi/karvediloli-

lääkitys 
- endoskooppinen ligeeraus 

 Muiden vuotojen 
endoskooppinen hoito



Alkoholi ja ohutsuoli

ETOH

Poikkeava motiliteetti

Portaalinen endotoksemia ↑

Bakteeriylikasvu 

Endotoksiini muodostus ↑

Prostaglandiinisynteesi ↓

Limakalvovauriot ja 

lisääntynyt permeabiliteetti
Sappihappomalabsorptio

TNFα, IL1, IL8, 

Leukotrieenit, vapaat radikaalit
Maksasoluvaurio

Muut elinvauriot



 Alkoholin vaikutusta paksusuolen 
liikkeisiin ja toimintaa ei tiedetä 

 Paksusuolen osuus alkoholin käyttöön 
liittyvissä ripulioireissa on myös 
epäselvä  

 Alkoholin käyttö lisää 
paksusuolisyövän ja paksusuolen 
adenoomapolyyppien varaa 



 Esiintyy puolella katkaisuhoitoon otetuista

 Loppuu yleensä nopeasti vieroituksen alettua

 Tärkeimpänä pidetty mekanismi alkoholin 

toksinen vaikutus veden ja natriumin 

imeytymiseen ja eritykseen ohutsuolessa

 Bakteeriylikasvu?



 Alkoholi on yleisin syy sekä akuuttiin että krooniseen 
haimatulehdukseen Suomessa, alkoholi taustalla
- n. 70 % akuuteista haimatulehduksista 
- n. 60-70 % kroonisista haimatulehduksista 

 Vaikka alkoholin käytön yhteys haimatulehdukseen 
osoitettiin jo 1800-luvulla, sen tarkkaa 
syntymekanismia ei edelleenkään tiedetä 

 Kaikki alkoholia runsaasti käyttävät eivät saa 
haimatulehdusta, joten itse alkoholin lisäksi muilla 
tekijöillä, kuten geeneillä, tupakoinnilla ja ylipainolla 
on arveltu olevan merkitystä haimatulehduksen 
syntyyn 



 Raju juominen aiheuttaa usein muutoksia haimassa, 
haimaentsyymit voivat olla koholla ilman 
tulehdustakin pitkäaikaisen alkoholin käytön 
seurauksena

 Kroonisen haimatulehduksen kohdalla on mietitty, 
onko kyseessä lievät toistuvat akuutit 
haimatulehdukset, jotka johtavat lopulta krooniseen 
haimatulehdukseen, vai onko jo alkutilanteessa 
krooninen haimatulehdus, johon kehittyy akuutteja 
vaiheita



Alkoholi ja haima ETOH

Toksiset metaboliitit

Stellate cell aktivaatio

Autodigestio

Oksidatiivinen stressi 

Haimanekroosi

Haimafibroosi



 Noin 40-v rankasti ryypännyt mies, joka voi pahoin ja 
valittaa kovaa selkään säteilevää kipua

 S- ja u-amylaasi yli kolminkertaiset 

 Crp yli 150 viite vakavasta pankreatiitista

 Ketoasidoosin kuva voi sotkea

 Voi johtaa muutamassa tunnissa 
monielinvaurioon

 CT diagnostiikan kulmakivi

 Runsas nesteytys, tarv ab-, teho-
ja kirurginen hoito





 Runsas alkoholin käyttö on pääasiallisin kalkkeuttavan 
kroonisen haimatulehduksen aiheuttaja länsimaissa

 80% miehiä (naiset tosin saavat herkemmin)

 8-15 v ryyppäyksen tulos 5-10%:lla runsaasti alkoholia 
käyttävistä

 Oireita, kun yli 90% haimasta fibrotisoitunut
- aterian jälkeinen ylävatsakipu, pahoinvointi, 
ruokahaluttomuus, laihtuminen, rasvaripuli 
- diabetes
-1/4 samanaikaisesti alkoholimaksasairaus
- f-elastaasi-1 alentunut

 Haimaentsyymivalmisteet aterioilla, insuliini



 Alkoholin runsas käyttö lisää haimasyöpäriskiä 

ainakin kroonisen haimatulehduksen kautta 

 Kuitenkin vain noin 5 % haimasyövistä kehittyy 

kroonisen haimatulehduksen kautta 

 Kroonista haimatulehdusta sairastavan riski saada 

haimasyöpä on arvioitu olevan 5-15-kertainen 

normaaliväestöön verrattuna 



 Alkoholin käyttö ja alkoholiin liittyvät sairaudet 

ovat viime vuosiin asti lisääntyneet Suomessa

 Oleellista alkoholisairauksien hoidon ja ennusteen 

kannalta on alkoholiriippuvuuden hoito

 Alkoholisairauksien hoito on haasteellista, aikaa-

vievää ja vaatii usein moniammatillista osaamista


