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Alkoholia säännöllisesti liikaa käyttävät  potilaat ovat merkittävä ryhmä sekä elektiivisessä että
päivystyskirurgiassa. Alkoholin aiheuttaman maksan vajaatoiminnan ja alkoholikardiomyopatian
aiheuttama leikkauskomplikaatioiden lisäys on yleisesti tiedossa. Viime vuosien tutkimustulosten
mukaan säännöllinen alkoholin liikakäyttö aiheuttaa leikkauskomplikaatioiden lisääntymisen myös
henkilöillä, joilla alkoholi ei ole aiheuttanut kliinisesti merkittäviä maksan tai muiden elinten toi-
mintahäiriöitä. Säännöllinen alkoholin liikakäyttö aiheuttaa muutoksia immuunifunktiossa, hyyty-
misjärjestelmässä, sydämen toiminnassa, verenkierrossa ja stressivasteessa. Alkoholin käytön lo-
pettaminen vähintään kuukauden ajaksi ennen leikkausta voi palauttaa elintoimintahäiriöt ja
merkittävällä tavalla vähentää komplikaatioita.

Alkoholin suurkulutus postoperatiivisena
riskitekijänä

Matti Suistomaa

Jokainen anestesialääkäri joutuu hoitamaan runsaas-
ti ja säännöllisesti alkoholia käyttäviä potilaita ja
ehkä vielä useammin satunnaisesti humaltunutta
potilasta. Alkoholin kulutus on viime vuosina li-
sääntynyt. Alkoholin kulutus Suomessa oli vuonna
1998 8.8 litraa absoluuttista alkoholia asukasta koh-
ti vuodessa, joka vastaa 46 pulloa vahvaa alkoholia
tai noin 600 pulloa olutta. Päivittäin alkoholia käyt-
täviä arvellaan Suomessa olevan 2% yli 15-vuoti-
aista, t.s. 84 000 henkilöä ja 4-5 kertaa viikossa
käyttäviäkin on 4% yli 15-vuotiaasta väestöstä.

Terveydellisen riskin suhteen on syytä erottaa
alkoholin suurkuluttaja ja satunnainen käyttäjä. Vi-
rallisen suomalaisen tilaston mukaan suurkulutuk-
sen alaraja on miehillä 280g/viikko ja naisilla 190
g/viikko absoluuttista alkoholia. Nämä rajat perus-
tuvat epidemiologisiin tutkimuksiin, joiden mukaan
rajan ylittävä säännöllinen käyttö lis ää riskiä kuol-
la, saada maksakirroosi, syöpä, neurologinen vau-
rio ja verenpainetauti.

Alkoholin väärinkäyttö ja alkoholismi ovat tark-
kaan määriteltyjä tiloja. Alkoholismiin liittyy sel-

keä diagnoosiluokitus ja määritelmä. Alkoholismista
puhutaan, jos alkoholin käyttöön liittyy selvä riip-
puvuus, kyvyttömyys hallita juomista, vieroitusoi-
reet, sietokyvyn nousu ja että alkoholista, sen naut-
timisesta ja hankkimisesta tulee elämän keskipiste
sekä että käyttö jatkuu ilmeisistä haitoista huoli-
matta. Sekä USA:lainen psykiatrien käyttämä DSM-
IV (Diagnostic and statistical manual of mental
disorders, version IV) -luokitus, että ICD-10 tun-
tee alkoholismin diagnoosin. Alkoholin väärinkäyt-
tö tarkoittaa alkoholin käytöstä aiheutuvia henki-
siä ja ruumiillisia haittoja. Useat alkoholin väärin-
käyttäjät ovat työssäkäyviä eikä säännöllinen alko-
holin käyttö välttämättä ole kovin ilmeistä ja pääl-
lepäin näkyvää. Tästä syystä alkoholin liikakäyttö
ei välttämättä pikaisessa potilaskontaktissa tule lain-
kaan esille. Tätä korostaa vielä liikakäyttäjien itsen-
sä vähättelevä suhtautuminen kulutukseen, joka
usein ilmoitetaan todellista harvemmin tapahtuvaksi
ja pienemmäksi.

Operatiivisen toiminnan kannalta voidaan erot-
taa toisistaan akuuttiin alkoholi-intoksikaatioon liit-
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tyvä sekä pitkäkestoiseen ja säännölliseen alkoho-
lin liikakäyttöön liittyvä riski. Jälkimmäisestä on
olemassa melko paljon tuoretta tutkimustietoa,
mutta akuuttiin alkoholi-intoksikaatioon liittyvän
riskin tutkimus on potilastapausten yleisyydestä
huolimatta edelleen melko vähäistä. Alkoholin lii-
kakäyttöön liittyvää perioperatiivista sairastavuuden
nousua ei viime vuosikymmentä lukuunottamatta
ole kunnolla tiedostettu.

Krooninen alkoholin käyttö ja
postoperatiivinen morbiditeetti

Alkoholin liikakäytön tutkimus ei ole helppoa, kos-
ka alkoholin liikakäyttö ja sen muutokset sisältävät
useita samanaikaisesti muuttuvia tekijöitä. Alkoho-
lin suurkuluttajien ravintotottumukset, liikunnan
määrä, tupakointitavat jne. ovat erilaiset kuin koh-
tuukäyttäjillä. Monien alkoholin krooniseen käyt-
töön liittyvien tutkimusten tulkintaa hankaloittaa
kroonisen käytön kirjavuus, altistusaika ja määrä.
Retrospektiivisissä tutkimuksissa on liikakäyttäjillä
noin kaksi kertaa enemmän postoperatiivisia komp-
likaatioita (Kuva 1). Jälkikäteen tehdyssä analyysis-
sä liikakäytön lisäksi ryhmät voivat kuitenkin poi-
keta toisistaan huomattavastikin muissakin suhteis-
sa.

keinen sairaalahoito on kaksi kertaa pitempi, uu-
sintaleikkauksia enemmän ja komplikaatiot taval-
lisia. Yleisimmät komplikaatiot ovat infektiot, ve-
renvuoto ja kardiopulmonaaliset ongelmat. Puolet
komplikaatioista kertyy yksinomaan haavakompli-
kaatioista, kuten infektioista, hematoomista ja haa-
varuptuuroista. Aineistot ovat yleensä olleet varsin
pieniä ja sen vuoksi vain kahdessa tutkimuksessa
kuolleisuus on alkoholin käyttäjillä ollut merkitse-
västi raittiita korkeampi.
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Kuva 1. Tutkimustuloksia retrospektiivisistä tutkimuksista alkoholin liikakäytön
aiheuttamista komplikaatoista. Lukumäärät viittaavat alkoholin käyttäjien
määrään. Erot ryhmien välillä ovat tilastollisesti merkitsevät.

Prospektiivisissa tutkimuksissa on osoitettu, että gi-
kirurgiassa ja gynekologisissa leikkauksissa alkoho-
lin suurkuluttajilla on noin 3 kertaa enemmän
komplikaatioita kuin kohtuukäyttäjillä tai raittiilla
(Kuva 2). Alkoholin liikakäyttäjillä leikkauksen jäl-

Kuva 2. Tutkimustuloksia prospektiivisista tutkimuksista alkoholin liikakäytön
aiheuttamasta komplikaatoiden lisääntymisestä. Lukumäärät viittaavat alkoholin
käyttäjien määrään. Erot ryhmien välillä ovat tilastollisesti merkitsevät.

Alkoholin liikakäyttö riskitekijänä eri
leikkaustyypeissä ja tehohoidossa

Alkoholin liikakäyttö(yli 60 g/vrk) lisää postopera-
tiivista komplikaatioriskiä hysterektomian jälkeen
lähes 8 kertaiseksi verrattuna vähän alkoholia (<25g/
vrk) käyttäviin ja noin 3-kertaiseksi kohtuukäyttä-
jiinkin (25-60g/vrk) verrattuna (1). Erilaiset infek-
tiot muodostavat suurimman komplikaatioryhmän.
Sairaalahoitoaikakin on suurkuluttajilla kaksi ker-
taa pidempi kuin muilla. Muita alkoholin liikakäy-
tön mukanaan tuomia ja elämäntavoista johtuvia
kaikkia riskitekijöitä ei aina ole pystytty kontrol-
loimaan, vaan ne ovat mukana lisäämässä alkoho-
listien sairastumisriskiä.

Transuretraalisen prostatektomian postoperatii-
visia komplikaatioita esiintyy alkoholia runsaasti
käyttävillä miehillä kolme kertaa enemmän kuin
kohtuukäyttäjillä (2). Ero on varsin selvä, vaikka
muut alkoholin liikakäyttöön liittyvät riskitekijät,
kuten tupakointi ja krooninen bronkiitti, ikä, pai-
no, anestesiamenetelmä ja resekoidun prostataku-
doksen määrä kontrolloidaan. Alkoholin suurku-
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luttajilla on myös enemmän pitkäaikaiskomplikaa-
tioita ja reoperaatioita.

Vaikka alkoholin käyttö ei aiheuta havaittavia
elinmuutoksia maksassa, sydämessä tai muualla eli-
mistössä, vaikuttaa säännöllinen liikakäyttö silti
komplikaatioita lisäävästi. Tämä on osoitettu pros-
pektiivisessa tutkimuksessa mm. paksu- ja peräsuo-
len kirurgian yhteydessä ja useat preoperatiiviset ris-
kitekijät on kontrolloitu valitsemalla alkoholin käyt-
täjille vertailuryhmäksi alkoholin käyttöä lukuun-
ottamatta mahdollisimman identtiset potilaat. (3)

Kahdessa eri tutkimuksessa on selvitetty alko-
holin kulutustottumuksien vaikutusta traumapoti-
laiden selviytymiseen. Seattlessa tehdyssä tutkimuk-
sessa (4) kroonisen alkoholismin diagnoosi selvi-
tettiin gamma-GT:n ja kyselykaavakkeen (SMAST,
kts. liitteet) avulla. Akuutti alkoholi-intoksikaatio
ei lisännyt kuolleisuutta. Kroonisen käytön yhteys
kuolleisuuteen jäi selvittämättä, mutta komplikaa-
tioita krooninen käyttö lisäsi kaksinkertaiseksi. Suu-
rin komplikaatioryhmä olivat infektiot, etenkin
pneumoniat.

Toinen traumapotilaisiin liittyvä tutkimus on
tehty Berliinissä (5). Alkoholismin diagnostiikkaan
käytettiin sekä CDT (carbohydrate deficient trans-
ferrine, kts. myöhemmin) arvoa että CAGE-kyse-
lykaavaketta (kts. liitteet). Kaikkien kroonisiksi al-
koholin käyttäjiksi diagnosoitujen potilaiden DSM-
luokituksen kriteerit täyttyivät. Alkoholin kulutus
oli näillä edellämainituilla kriteereillä diagnosoiduis-
sa tapauksissa melko reilua, kuten mediaani 260 g/
vrk osoittaa. Trauman vaikeusasteessa ei ollut eroa
alkoholin suurkuluttajien ja raittiiden välillä. Muut
riskiä mahdollisesti lisäävät tekijät, kuten tupakointi
tai vajaaravitsemus eivät olleet kontrolloituja. Vaikka
kuolleisuus alkoholisteilla oli kaksi kertaa suurem-
pi, ei se tutkimusryhmien koon vuoksi ollut mer-
kitsevä. Sen sijaan tehohoitoaika oli alkoholin suur-
kuluttajilla pitempi ja vaikeat komplikaatiot sekä
pneumoniat tavallisempia

Alkoholin krooniseen liikakäyttöön näyttää liit-
tyvän myös suurentunut riski saada ARDS ja myös
alkoholin suurkuluttajan riski kuolla ARDS:ään on
6-kertainen verrattuna ei-alkoholistiin (6). Varsin-
kin potilailla, joilla on sepsis, on suurentunut riski
saada ARDS. Kaikissa tutkimuksissa ei alkoholin
käytön ja ARDS:n yhteyttä ole kuitenkaan voitu
osoittaa. Mikään sairauden vaikeusastetta kuvaava
mittari ei huomioi alkoholin liikakäyttöä tehohoi-
don riskitekijänä eikä se edes näy epäsuorasti piste-

laskuun käytettävien verikokeiden valikoimassa,
kuten maksaentsyymeissä. Merkittävä postoperatii-
vista toipumista vaikeuttava ja hidastava tekijä voi
kroonisella alkoholistilla olla vieroitusoireiden il-
maantuminen. Tämä voi johtaa myös pidentynee-
seen respiraattorihoidon tarpeeseen ja siten myös
lisääntyneeseen pneumoniariskiin. Onko näillä sei-
koilla yhteys toisiinsa, ei käy selville julkaistuista
tutkimuksista. Vieroitusoireet voivat myös olla pää-
asiallisena syynä tehohoidon pitkittymiseen, jolloin
tehohoitoajan arvo outcome-kriteerinä tutkimuk-
sissa heikkenee.

Alkoholin liikakäyttäjien tarvitsema tehohoito
kestää kauemmin ja he tarvitsevat useampia hoito-
jaksoja kuin vähän tai ei lainkaan käyttäjät. Saman-
tyyppinen pään vamma aiheuttaa alkoholin liika-
käyttäjille useammin subduraalihematooman ja
vamman leikkaushoidon jälkeisiä komplikaatioita
on enemmän ja kuolleisuus korkeampi.(7)

Useissa tutkimuksissa on kroonisen ja runsaan
alkoholin liikakäytön ja raittiuden väliin otettu
kohtuukuluttajien ryhmä. Tämän ryhmän postope-
ratiivinen komplikaatioriski ei poikkea raittiista,
vaikka päivittäinen alkoholin keskikulutus olisikin
40 g/vrk tasoa eli 2.5:n ravintola-annoksen verran.
Osoituksena homeostaasin häiriintymisestä monella
osa-alueella voidaan pitää havaintoa, että Apache
III pistemaksimi päivittäin toistetuissa mittauksis-
sa on alkoholin suurkuluttajilla korkeampi.

Preoperatiivinen abstinenssi

Ainoa laatuaan on tutkimus, jossa selvitettiin
preoperatiivisen abstinenssin vaikutusta kolorektaa-
lialueen leikkauksen komplikaatioihin (8). Tämä
tutkimus on kokonaisuudessaan vapaasti luettavis-
sa BMJ:n kotisivulla. Alkoholin suurkuluttajien (>
60 g/vrk) ryhmä aloitti leikkauksen suunnitteluvai-
heessa kuukauden mittaisen raittiuskauden, joka
vielä varmistettiin antabuksella. Kontrolliryhmän
potilaiden juomatapoihin ei pyritty vaikuttamaan.
Mukaan otettiin vain potilaita, joilla ei ollut todet-
tua maksasairautta, pankreatiittia, alkoholipolyneu-
ropatiaa tai Korsakov-Wernicken oireyhtymää. Sitä,
muuttivatko tutkimusryhmän potilaat alkoholista
pidättäytymisen seurauksen myös muuten elinta-
pojaan, esim. liikuntaa ja ravitsemusta, ei voitu sel-
vittää. Kontrolliryhmän juomatavat säilyivät aina-
kin raportoidun käytön määrillä mitattuna entisel-
lä tasolla.
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Koska kyse molemmissa ryhmissä oli alkoholin
suurkuluttajista, muut liitännäissairaudet ja tavat
olivat samanlaiset. Leikkauksen kesto, malignien
tuumoreiden osuus ja ASA-luokka olivat samat.
Juomista jatkaneiden potilaiden verensiirron tarve
oli 50% suurempi kuin abstinenssipotilaiden. Tär-
kein tulos oli, että abstinenssi alensi komplikaati-
oita lähes kolmannekseen. Mortaliteetti oli molem-
missa ryhmissä pieni eikä eroa ryhmien välillä siten
ollut. Alkoholista pidättäytyneiden potilaiden kyky
huolehtia itsestään leikkauksen jälkeen oli parempi
kuin juomista jatkaneilla, heidän immunologinen
reagointinsa oli parempi, rytmihäiriöitä ja iskemi-
aa vähemmän, hypoksisia yöllisiä episodeja vähem-
män ja stressivaste matalampi.

Alkoholi ja elinsysteemit

Hemostaasihäiriö

Alkoholin runsaan käytön vaikutuksia elinsystee-
meihin on tutkittu sekä ihmisillä, eläinkokeilla että
soluviljelmillä ja näistä tutkimuksista voidaan teh-
dä johtopäätöksiä vaurioista, joita alkoholi aiheut-
taa. Vaikutuksista hyytymisjärjestelmään tiedetään,
että trombosyyttien tuotanto laskee ja trombosyyt-
tien elinikä lyhenee alkoholin vaikutuksesta. Trom-
bosyyttien agregaatiokyky heikkenee johtuen trom-
boksaani A-12:n tuotannon alenemisesta. Kun sa-
manaikaisesti fibrinolyysi voimistuu, on seurauk-
sena vuotoriskin lisääntyminen, joka seikka on tul-
lut esille useissa perioperatiivista kulkua kuvaavissa
tutkimuksissa.

Immuunijärjestelmä

Alkoholin vaikutukset immuunijärjestelmään koh-
distuvat sekä soluvälitteiseen että humoraaliseen
immuniteettiin. Neutrofiilien määrän tiedetään las-
kevan. Neutrofiilien kemotaktinen funktio ja fago-
sytoiva kyky heikkenevät. Myös lymfosyyttien pro-
liferaatio alenee. Tärkeä ja helposti mitattava suure
soluvälitteistä immuniteetti tutkittaessa on viiväs-
tynyt yliherkkyysreaktio (DHS= delayed type hy-
persensitivity), jonka tiedetään heikkenevän sekä
akuutin, että kroonisen alkoholin käytön seurauk-
sena. Lymfosyyttien alaryhmien keskinäiset suhteet
muuttuvat, jolloin tilaa on kuvattu jatkuvaksi akti-
vaatioksi. Samalla alkoholi aiheuttaa vasta-ainemuo-
dostuksen lisääntymisen autoimmuniteetin tapaan.
(9).

Humoraalinen immuniteeetti perustuu suurelta

osalta proteiinisynteesiin ja se on vain vähäisessä
määrin häiriintynyt alkoholin käytön seurauksena,
mikäli maksafunktio on hyvä. Kuitenkin runsaasti
alkoholia käyttävillä on alentunut antigeenivaste
stimulaatiolle. Eläinkokeiden perusteella makrofaa-
gien fagosytoosifunktio on alkoholin vaikutukses-
ta heikentynyt ja mm. TNF-tuotanto alentunut.

Verenkiertoelimistö

Alkoholin käyttö kohottaa verenpainetta sekä akuu-
tisti että kroonisesti. Alkoholin liikakäyttö johtaa
mitattavissa olevaan ejektiofraktion alenemaan, joka
useimmiten on subkliininen. Subkliininen vajaatoi-
minta voi kuitenkin leikkauksen tai trauman aihe-
uttaman stressin yhteydessä muodostua rajoittavaksi
tekijäksi ja muodostaa siten kliiniseen kulkuun
merkittävästi vaikuttavan riskitekijän. Tyypillistä
alkoholin suurkuluttajille on sympatikotonia, joka
on osittain seurausta subkliinisen kardiomyopati-
an kompensaatiosta. Alkoholin sydänvaikutuksiin
kuuluu myös eteisperäiset lisälyönnit ja supraventri-
kulaarinen takykardiataipumus.

 Varsinainen alkoholikardiomyopatia on 30-55
vuotiailla miehillä esiintyvä sydänlihasvaurio, jon-
ka kehittyminen  edellyttää vähintään 10 vuotta
kestänyttä säännöllistä käyttöä 80g/vrk absoluutti-
seksi alkoholiksi muutettuna. Alkoholistin sydän on
herkkä sympaattiselle stimulaatiolle, joka johtaa
herkästi takykardiaan ja hypertensioon. Kliinisessä
tilanteessa sympatikotoniset reaktiot sekoittuvat
usein vieroitusoireiden aiheuttamaan reagointiin.

Stressireaktio

Stressireaktio on alkoholin suurkuluttajilla koros-
tunut etenkin noradrenergisen vasteen osalta. Sen
sijaan kortisolivasteen ei tiedetä muuttuvan alko-
holin suurkulutuksen seurauksena. Teoreettisesti voi
ajatella, että korostunut stressireaktio johtaa jo en-
nestään vajaatoimintaisen immunologisen järjestel-
män lisädepressioon. Lisäksi tutkimuksissa esille
tullut alkoholin suurkuluttajien taipumus hypok-
sisiin episodeihin unen aikana perustuu alkoholin
unen laatua heikentävään ominaisuuteen.

Häiriöiden palautuminen raittiuden aikana:

Useimmat alkoholin liikakäytön aiheuttamat häi-
riöt ovat palautuvia, jos alkoholin käytöstä luovu-
taan. Kirroosin asteelle edennyt maksavaurio ei sen
sijaan palaudu entiselleen. Soluvälitteisen immuu-
nifunktion lama alkaa korjaantua jo parin viikon
raittiuden aikana, mutta normaalistumiseen tarvi-
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taan aikaa noin 2 kuukautta.
Makrofaagien ja muiden valkosolujen määrän ja

funktion oletetaan toipuvan noin 2 viikossa. Trom-
bosyyttien normaalistuminen raittiuden aikana kes-
tää noin 3 viikkoa ja saman ajan kuluessa raportoi-
daan vuotoajan palautuvan normaaliksi. Subkliini-
nen sydämen ejektiofraktion alenemakin on palau-
tuva ja palautumiseen tarvitaan noin 1 kuukausi.

Alkoholin käytön selvittäminen:

Useissa tutkimuksissa on korostettu alkoholianam-
neesin selvittämisen tärkeyttä esim. tapaturmapoli-
klinikoilla. Tämän toteuttamiseksi on erilaisia kei-
noja.

Kyselykaavakkeet:

Yksinkertaisin tapa selvittää potilaan alkoholinkäyt-
tötottumuksia on tietysti kysyä asiaa suoraan. Käyt-
töä usein väheksytään ja oma ilmoitus on todellista
kulutusta pienempi. Runsaskaan säännöllinen käyt-
tö ei välttämättä estä työssä käyntiä ja näy ulospäin.
Suunnattu ja strukturoitu kyselykaavake voi joskus
auttaa kysymään oikeita asioita. CAGE-lomakkeen
(Taulukko 1) sisältämät 4 kysymystä keskittyvät
kroonisen alkoholin käytön sosiaalisiin seurauksiin
eikä niinkään käyttöön itseensä ja eliminoivat siten
tarpeen arvioida kulutuksen määrää. MAST (Michi-
gan alcohol screening test) -kysely sisältää 25 kysy-
mystä ja luotaa alkoholin käyttöä perusteellisem-
min, ja sen sensitiivisyyttä ja spesifisyyttä pidetään
hyvänä. Kyselykaavake on kuitenkin työläs ja sen
vuoksi useissa tutkimuksissa on käytetty lyhennet-
tyä versiota S(short)MAST:ia. (Taulukko 2)

Verikokeet

Koska alkoholin liikakäyttäjillä on merkittävästi
suurentunut postoperatiivinen komplikaatioriski,
tulee olla objektiivinen keino diagnoosin varmista-
miseen anamneesin ja kyselylomakkeiden lisäksi.
Edellä esitetyn perusteella tämä on perusteltua myös
kliinisessä työssä ei vain tutkimuksen vuoksi. Luo-
tettava verikoe voisi paljastaa alkoholin käytön jat-
kumisen lupauksista huolimatta. Käytettävissä on
kolme suhteellisen yksinkertaista laboratoriokoet-
ta, MCV, gamma-GT ja CDT eli carbohydrate de-
ficient transferrine tai desialotransferriini. CDT:n
käyttö perustuu siihen, että alkoholi häiritsee oli-
gosakkaridiketjujen (sialihapon) sitoutumista trans-
ferriinin polypeptidiketjuun ja seerumiin siirtyy
transferriiniä, joka sisältää normaali vähemmän sia-
lihappoa. CDT:n sensitiivisyyden väitetään olevan
jopa 90% ja spesifisyyden jopa 100%. (Yhtyneet
Laboratoriot Oy) Näin hyviin tuloksiin ei kliinisis-
sä sarjoissa ole päästy. Kliinisissä sarjoissa CDT:n
sensitiivisyys on yksinään ollut 71% ja spesifisyys
84% postoperatiivisen vieroitusoireilun suhteen.
CDT normaalistuu hitaasti, puoliintumisaika alko-
holin käytön lopettamisen jälkeen on 17 vrk, mut-
ta joidenkin raporttien mukaan normaalistuminen
olisi huomattavasti ripeämpi. Tärkeä virhelähde,
joka voi johtaa vääriin tulkintoihin on elimistön
rautavarastojen määrä. Raudan puute heikentää
CDT:n spesifisyyttä raittiilla ja raudan ylimäärä sen
sensitiivisyyttä liikakäyttäjillä. Ehkä tästä syystä
CDT toimii huonoimmin nuorten naisten kohdal-
la, joilla anemia on tavallisempaa. CDT on hyvä
menetelmä nimenomaan kroonisen liikakäytön
osoittajana, koska edes suuren kerta-annoksen koh-
tuukäyttäjällä ei pitäisi vaikuttaa sen pitoisuuteen.
Jos CDT mittaus yhdistetään gamma-GT:hen, sen-
sitiivisyys paranee jopa 95%:iin. CDT:n viitearvot
ovat: naiset < 28 U/l,  miehet < 20 U/l. CDT:stä
raportoidut sensitiivisyys- ja spesifisyysluvut vaih-
televat melko paljon riippuen menetelmästä, jolla
todellinen alkoholin käyttö on arvioitu ja minkä-
laisesta alkoholin kulutuksesta on kyse. Yleisimmin
käytetty maksaentsyymi, joka parhaiten korreloi
krooniseen alkoholin käyttöön on gamma-GT. Sen
käyttöä häiritsevät muut maksan entsyyminousuja
aiheuttavat tilat. Sitä pidetään kuitenkin lähes
CDT:n veroisena. Kaikkein hitaimmin kroonisen
alkoholin käytön jälkeisen raittiuden aikana toipu-
va laboratoriomittari on MCV. Verikokeiden ja
kyselykaavakkeiden yhdistelmällä voidaan päästä
lähes sataprosenttiseen osuvuuteen. Koska alkoho-

Taulukko 1. CAGE-kyselykaavake. Kaksi tai enemmän positiivista vastausta
merkitsee todennäköisiä ongelmia alkoholin käytön suhteen. (http://
www.recoveryconnection.com/profsmast.hmx)

C = Cut down: Oletko yrittänyt vähentää alkoholin
käyttöä?

A = Annoyed: Ovatko läheisesi kritisoineet juomistasi?

G = Guilty: Oletko tuntenut syyllisyyttä
juomisestasi?

E = Eye opener: Oletko joskus aloittanut aamusi
alkoholilla?
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lin krooninen liikakäyttö lisää merkittävästi post-
operatiivistä morbiditeettiä, olisi johdonmukaista
lisätä kulutustottumusten selvitys normaaleihin
preoperatiivisiin rutiineihin ja mikäli suinkin mah-
dollista, koettaa saada potilas luopumaan alkoho-
lin käytöstä elektiivistä leikkausta odotellessaan vä-
hintään kuukauden ajaksi.

Humalainen potilas
päivystysleikkauksessa

Päivystysleikkauksen siirtämistä potilaan humala-
tilan vuoksi joudutaan usein harkitsemaan. Katzin
ja Randelin tekemän kyselytutkimuksen mukaan
90% suomalaisista anestesiologeista odottaisi poti-
laan selviytymistä ennen anestesiaa. Haastatellut
edustivat kansainvälisiä kollegoitaan varovaisempaa
linjaa. Jos leikkaukseen päädytään humalassa, alka-
vat potilaan vieroitusoireet anestesian jälkeen tai jo
leikkaussalissa. Suurin riski tällöin on aspiraatio.
Mahalaukun tyhjeneminen hidastuu alkoholin vai-
kutuksesta ja anamneesi on usein epäluotettava.
Krooninen alkoholisti voi reilussa humalatilassakin
olla täysin yhteistyökykyinen. Jos anestesiatoimen-

pide edellyttää potilaan kooperaatiota, voi sen te-
keminen humalatilan aikana olla hankalaa. Alko-
holin aiheuttama maksan entsyymi-induktio lisää
anestesia-aineiden tarvetta kroonisillä käyttäjillä,
mutta akuutti humalatila vähentää sitä satunnai-
sella käyttäjällä. Kun krooninen käyttö on johtanut
maksavaurioon, anestesia-aineiden tarve vähenee.
Oksentelu ja krapula kuuluvat yhteen ja niitä esiin-
tyy tunnetusti myös sairaalan ulkopuolella. Tutki-
muksissa ei ole osoitettu leikkauskuolleisuuden li-
sääntyvän akuutin alkoholi-intoksikaation vuoksi.

Vieroitusoireet

Yksi alkoholin suurkulutuksen haittavaikutuksia on
alkoholin vieroitusoireet. Vieroitusoireet koostuvat
kolmesta osatekijästä, deliriumista, harhaisuudesta
ja vegetatiivisista oireista. Jotta vieroitusoireiden
osatekijöitä voidaan arvioida ja hoitaa osa-alueit-
tain, voidaan käyttää mitta-asteikkoa, jolla kukin
osa-alue arvioidaan erikseen. Tällainen mittari on
CIWA-Ar (Clinical institute withdrawal assessment
for alcohol, r for rewised) (10). Hoidon periaate
on, että kutakin osatekijää hoidetaan erikseen. Hoito

Taulukko 2. SMAST kyselykaavake. (A Self-Administered Short Michigan Alcohol Screening Test (SMAST)
M.L. Seltzer, A. Vinokur, and L.J. Van Rooijen. Studies on Alcohol 36:117-126, 1975. http://www.recoveryconnection.com/profsmast.hmx)

Each alcoholism-indicating response is given one point. Scoring is as follows: 0-1 nonalcoholic; 2 possibly
alcoholic; 3 or more probably alcoholic.

1. Do you feel you are a normal drinker? (By normal, we mean do you drink less than or as much as most
other people?) [no]

2. Do those close to you ever worry or complain about your drinking? [yes]

3. Do you ever feel guilty about your drinking? [yes]

4. Do friends or relatives think you are a normal drinker? [no]

5. Are you able to stop drinking when you want to? [no]

6. Have you ever attended a meeting of Alcoholics Anonymous? [yes]

7. Has drinking ever created problems between you and your wife, husband, a parent, or other near relative?
[yes]

8. Have you ever gotten into trouble at work because of your drinking? [yes]

9. Have you ever neglected your obligations, your family, or your work for two or more days in a row because
you were drinking? [yes]

10. Have you ever gone to anyone for help about your drinking? [yes]

11. Have you ever been in a hospital because of your drinking? [yes]

12. Have you ever been arrested for drunken driving, driving while intoxicated, or driving under the influence
of alcoholic beverages? [yes]

13. Have you ever been arrested, even for a few hours, because of other drunken behavior? [yes]
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voi olla esim. bentsodiatsepiini deliriumin hoitoon,
haloperidoli hallusinaatioiden hoitoon ja klonidii-
ni vegetatiivisten oireiden hoitoon. CIWA-Ar as-
teikkoa voidaan käyttää hoitovasteen seurantaan ja
lääkityksen titraamiseen.

Alkoholin liikakäyttö on yleinen ongelma ja jo-
kaisen anestesiologin on syytä tiedostaa alkoholin
liikakäytöstä aiheutuva postoperatiivisen morbidi-
teetin lisäys myös niillä potilailla, joilla ei ainakaan
vielä ole manifestejä elinmuutoksia. Alkoholista
pidättäytymistä ennen elektiivistä leikkausta tulee
suositella jokaiselle potilaalle. Tulevat tutkimukset
antanevat valaistusta siihen, kuinka alkoholin aihe-
uttamaa komplikaatioriskin lisäystä voidaan ennal-
taehkäistä tai vähentää niillä potilailla, jotka on
pakko leikata ilman leikkausta edeltävää raittiusjak-
soa.
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