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Kui inimene joob, imendub alkohol suust, söögitorust, maost ja kõige suuremal määral 

peensoolest kiiresti verre ning jõuab kõikidesse organitesse. Seetõttu mõjutab alkohol 

kogu organismi ja suurendab paljude haiguste tekkeriski.  

Alkohol on toksiline aine, mis on otseselt või kaudselt seotud enam kui 60 erineva pika- 

või lühiajalise haiguse või tervisehäirega, mis põhjustavad kas surma või olulist 

elukvaliteedi langust.  

Suurema osa haiguste või tervisehäirete korral on kahjud kumulatiivsed ja on seotud 

tarbitud kogustega – mida rohkem ja sagedamini alkoholi tarbitakse, seda suurem on risk. 

Kui alkoholi liigtarvitaja vähendab alkoholi tarvitamist või lõpetab selle tarbimise, 

hakkab haiguste risk vähenema. Organismi kahjustab alkoholis leiduv etanool, mistõttu ei 

ole vahet, millist alkohoolset jooki juua. Mõju sõltub absoluutse alkoholi kogusest, mitte 

joogi kangusest ja liigist. Pikaajalise tervisemõju seisukohast ei ole ka olulist tähtsust 

joomise harjumustel – kas juuakse palju korraga või vähem, aga sageli (tähtsust võib olla 

konkreetsete tervisemõjude puhul, aga mitte üldistatult).  

 

Alkoholi tarvitamisest tulenevad probleemid alkoholitarvitajale on tavaliselt seotud  

* pikaajalise regulaarse tarbimisega: alkoholi kuritarvitamine pikema aja vältel põhjustab 

psüühikahäireid (sõltuvus, psühhoos) ja organite patoloogiat (maksahaigused, 

südamehaigused, maohaavandid, kasvajad jne).  



* joobeseisundiga (kuritegevus, riskikäitumine, liiklusõnnetused, vigastused, mürgistused 

jne): vigastused võivad olla nii tahtmatud (õnnetused) kui ka tahtlikud (tapmised, 

enesetapud). 

* alkoholisõltuvusega (ärajäämanähud, kontrolli kaotus, sotsiaalne võõrandumine).  

 
 
 

• SÜDAME-VERESOONKONNA HAIGUSED 

Südame-veresoonkonna haigused on kõige olulisemad alkoholi liigtarbimise põhjustatud 

haigustest.  

Alkoholi mõju südamele on väga kompleksne.  

Kõrgvererõhutõbi. Kuigi alkoholi lühiajaline tarvitamine põhjustab vererõhu langust, 

siis alkoholi pidev ja pikaajaline tarvitamine põhjustab hoopis vererõhu tõusu. See esineb 

sõltumatult east, soost, kehakaalust, suitsetamisest ja sotsiaalsetest oludest. Vererõhk 

normaliseerub alles mitme nädala jooksul pärast alkoholi tarvitamise lõpetamist. Meestel 

üldse ja üle 55-aastastel mõjub alkohol rohkem vererõhule. Näiteks neil, kes armastavad 

palju õlut juua põhjustab vererõhu kõrgenemise ülemäärane organismi manustatud 

vedelikuhulk. Rohkesti alkoholi pruukijatel saavad veresoonte muutused nii südame- kui 

ka aju verevarustuse ohtlike häirete põhjuseks. Rohke alkoholi tarvitamine soodustab 

südameinfarkti ja ajuinsuldi teket, eeskätt ajusisese verejooksu ehk hemorraagilise insuldi 

teket. Seda võib ette tulla ka täiesti tervetel inimestel, kellel eelnevalt südamehaigus 

puudub. 

 

Südame rütmihäired. Ühekordne suurtes kogustes või pidev suurtes kogustes alkoholi 

tarvitamine võib põhjustada südame rütmihäireid ka tervetel inimestel. Arütmia tulemusel 

tekib vererõhu langus, oht südame ja vereringe seiskumiseks ning teadvusekaotuseks, 

isegi äkksurmaks. Pärast ohtrat alkoholi tarvitamist tekkinud südamerütmihäireid isegi 

nimetatakse nende tekkepõhjuse järgi - holiday heart syndrome.  

 

Südamelihase kahjustuse e kardiomüopaatia teke. Alkoholist kahjustatud südamelihas 

on liiga nõrk, et organismi piisavalt verd pumbata. Inimesel, kes tarvitab alkoholi rohkem 



kui 90 g päevas mitme aasta vältel, võib tekkida alkohoolne kardiomüopaatia. 

Kardiomüopaatia teke sõltub lisaks tarvitatud alkoholikogustele ka organismi 

geneetilistest iseärasustest.  

 

Harv, korraga suurtes kogustes joomine suurendab märkimisväärselt südamelihase 

põletiku ja teiste südameveresoonkonnahaiguste riski keskeas, seda ennekõike meestel ja 

juba alates 35. eluaastast. 

 

Südamehaiguste oht on ka nendel alkoholitarvitajatel, kellel varem ei ole südamega 

probleeme olnud. Iga viienda alla 40-aastase inimese insuldid on seotud alkoholiga, seos 

on eriti tugev teismeliste hulgas.  

 

Oluline on märkida, et kuigi paljud autorid märgivad stressi maandamisel alkoholi 

positiivset osa, soovitavad nad enam tegeleda teiste stressi maandamise vahenditega - 

füüsiline tegevus, sport, kultuurilised harrastused. Milline on alkoholi kahjustav mõju 

südamehaiguste kujunemisele, selle juures mängivad rolli nii inimese joomisharjumused, 

sugu, pärilikkus, vanus kui ka elu jooksul ära joodud alkoholi kogus. Viimastes Euroopa 

südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetuse juhistes on väheses koguses alkoholi 

tarvitamise soovitus välja jäetud, samuti AHA (American Heart Association) 

preventsiooni juhises.  

 

 

• MAKSAHAIGUSED 

Juues imendub alkohol seedekulgla kaudu vereringesse. Kogu seedekulglast pärit veri 

läbib enne teiste organite juurde jõudmist kõigepealt maksa. See tähendab, et maksa läbiv 

veri on kõige suurema alkoholisisaldusega. Alkoholi lagundamine toimub põhiliselt 

maksarakkudes sisalduvate alkoholi lõhustavate ensüümide abil. Alkoholi lõhustamise 

käigus tekib mitmeid keemiliselt aktiivseid ühendeid, mis põhjustavad halba enesetunnet 

(atseetaldehüüd) ning võivad olla vähki tekitava toimega (atseetaldehüüd, hapniku 

reaktiivsed osakesed).   



Meestel suurendab mõõdukas (40-60 g päevas) ja tervist kahjustav alkoholitarvitamine 

(üle 60 g päevas) suhtelist riski surra maksatsirroosi 9,54 korda võrreldes karsklastega, 

seejuures vähene tarvitamine (20-40 g päevas) 1,25 korda. Maksa alkoholtõve teke 

oleneb ka alkoholi tarbimise kestusest.   

Nendel, kes tarvitavad alkoholi sagedamini ja suuremates kogustes, ilmnevad 

haigustunnused varem (naistel tekivad need kiiremini kui meestel). Lisaks oleneb 

kahjustuste teke toitumisharjumustest, kokkupuutest teiste maksale toksiliste ainetega, 

geneetilistest iseärasustest, immuunsusest, viirushepatiidi esinemisest jm.   

 

Maksa alkoholtõve vormid on alkoholmaks (ehk rasvmaks), alkoholhepatiit (ehk 

maksapõletik) ja alkoholtsirroos (maksa sidekoestumine).  

 

Alkoholmaks. Inimestel, kes tarvitavad suurtes kogustes või pidevalt alkoholi, hakkab 

maksarakkudesse kogunema rasva. Tavaliselt inimene ise ei pruugi seda teadagi, sest 

nähtavaid sümptomeid pole. 90%-l korraga suuri alkoholikoguseid tarvitavate või 

pidevalt alkoholi tarvitavatel inimestel esineb rasvmaks. Rasvmaksale omased muutused 

taanduvad kahe nädala kuni kahe kuuga, kui alkoholi tarvitamine lõpetatakse.  

 

Alkoholhepatiit. Rasvmaksale on lisandunud maksarakkude põletik ehk hepatiit, mis on 

põhjustatud alkoholi suurtes kogustes tarvitamisest mitmete kuude jooksul. 

Alkoholhepatiit on taaspöörduv juhul, kui alkoholi tarvitamine lõpetatakse.  

 

Alkoholtsirroosi iseloomustavad püsivad pöördumatud muutused maksakoes, millele on 

iseloomulik maksarakkude hävimine ja maksa sidekoestumine. Umbes igal kümnendal 

kuni igal viiendal (10-20%-l) alkoholi liigtarvitajal kujuneb välja alkoholtsirroos.  

Alkoholhepatiidi ja alkoholtsirroosiga patsiendi tulevik on kehv, umbes 60% nendest 

inimestest sureb nelja aasta jooksul pärast haigestumist.   

 

 

 

 



• VÄHK 

Alkoholil on leitud olevat kantserogeenne toime ning mida suurem kogus ja kangemat 

alkoholi tarbida, seda suurem on vähi tekkerisk.  

Kui alkoholi tarvitatakse, siis vähiriski vältimiseks ei tohiks naine tarvitada mitte rohkem 

kui üks ühik ja mees mitte rohkem kui kaks ühikut alkoholi päevas.  

 
Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel tõstab alkoholi liigtarvitamine märgatavalt 

suukoopa, neelu, kõri, söögitoru ja maksavähi riski. 4 ühikut päevas suurendavad suu- ja 

söögitoru vähi riski nii meestel kui naistel umbes kolm korda.  

 

Oht vähki haigestuda suureneb aga veelgi rohkem, kui alkoholitarbimisele lisandub 

suitsetamine. Risk suuõõne, kõri ja söögitoru vähi tekkeks kasvab sel juhul 35% 

võrreldes inimestega, kes ei joo  

alkoholi ega suitseta. Alkoholi tarbimisega liialdamist loetakse üheks riskifaktoriks ka 

rinnavähi ja jämesoolevähi tekkes.  

 

Naiste rinnavähi ja alkoholi tarvitamise vahel on tugev seos selgelt tõestatud ning 

rinnavähk on just nooremate naiste puhul üks olulisemaid surmapõhjuseid. Alkoholi 

tarvitamine võrreldes selle mittetarvitamisega põhjustab ülemäärast riski rinnavähi 

tekkes, iga täiendava 10g alkoholiga päevas lisandub 10% riski. 

 

 

• DEPRESSIOON, VAIMSE TERVISE HÄIRED  

Alkohol on oma keemilise mõju poolest kesknärvisüsteemi depressant. Alkoholi 

kasutatakse sageli ärevuse peletamiseks, kuid tegelikkuses alkoholi mõjul see hoopiski 

süveneb.  

 

Alkoholi tarvitamise tulemusel inimese kesknärvisüsteemi aktiivsus väheneb ja ei 

funktsioneeri enam selliselt nagu on kohane normaalsele ajule. Alkoholi mõju kordumisel 

ajutalitluse häired süvenevad, kinnistuvad ja põhjustavad ajus struktuurseid kahjustusi. 



Alkoholist tajutav abi lõõgastumiseks ja pingete maandamiseks on ainult mööduv, ajutine 

ilming, mis tegelikult läheb kalliks maksma kogu organismile. 

 

Alkoholitarvitamine ja depressioon ning ärevus on omavahel vastastikuses seoses. 

Uuringud näitavad, et inimestel, kellel on depressioon ja meeleoluhäired, on kõrgenenud 

risk alkoholisõltuvuse tekkeks ja alkoholisõltlastel omakorda on suurenenud oht 

depressiooni ja meeleoluhäirete tekkeks. Meestel eelneb sageli alkoholi liigtarvitamine 

või muud uimastiprobleemid depressioonile, naistel eelneb sageli depressioon 

alkoholiprobleemidele. Samas vähenevad paljud depressiooni sümptomid märgatavalt 

peale alkoholist loobumist.  

 

Erinevate teadusuuringutega on tõestatud, et alkoholiprobleemide esinemine suurendab 

ka teiste vaimse tervise probleemide esinemist. Austraalias läbiviidud uuringu andmetel 

on 1/3 alkoholiprobleemidega inimestest ka mõni teine vaimse tervise probleem. 

Alkoholiprobleemi olemasolu suurendab 10 korda mõne teise uimasti kuritarvitamise 

riski, neli korda käitumishäirete riski ning kolm korda ärevushäirete riski.  

Arvatakse, et see, kas inimesel kujunevad alkoholitarvitamisest tingitud psüühika- ja 

käitumishäired, on 40-60% ulatuses määratud geneetilistest iseärasustest ning ülejäänud 

ulatuses kasvukeskkonnas valdavate käitumisviiside mõjust. 

 

Alkoholisõltuvusega inimestel tekivad perifeerse närvisüsteemi kahjustused – sarnaselt 

diabeedi puhul esinevale närvikahjustusele põhjustab ka alkohol jäsemete tuimust, 

paresteesiaid. Ajuatroofia ilminguid võib leida kuni 50%-l kroonilistel 

alkoholitarvitajatel. Need muutused võivad taanduda, kui alkoholi tarvitamisest 

loobutakse.  

 

Pikaajaline järjepidev alkoholitarbimine võib põhjustada ka ajukahjustusi, ajurabandust, 

deliiriumit, dementsust ja epilepsiat. 

 



Alkohol halvendab une kvaliteeti ning võib põhjustada unehäireid, mis omakorda on 

seotud teiste vaimse tervise probleemide tekkega. Unekvaliteet halveneb juba peale 1-2 

alkoholiühiku tarvitamist.  

 

Alkoholi tarvitamine aeglustab ka teistest vaimse tervise probleemidest paranemist. 

Näiteks depressiooniga inimesed, kes aegajalt tarvitavad liigselt alkoholi, teevad suurema 

tõenäosusega endale viga või sooritavad suitsiidi. Skisofreeniat põdevate inimeste puhul 

võib isegi vähene alkoholi tarvitamine halvendada haigussümptomeid ning raskendada 

haiguse kulgu. Alkohol ei sobi kokku enamuse vaimse tervise probleemide ravimiseks 

kirjutatud ravimitega, isegi kui alkoholi tarvitatakse väikestes kogustes.  

 

 

RISKIPIIRID 

Erinevate uuringutega on kindlaks tehtud, et alates teatud alkoholi kogusest hakkavad 

haiguste ja tervisehäirete risk hüppeliselt suurenema. Riskipiirid on järgmised: 

 

- Nädalas peab olema 3 alkoholivaba päeva 

- Naised kuni 2 ühikut ehk 20 g absoluutset alkoholi päevas (80 g nädalas) 

- Mehed kuni 4 ühikut ehk 40 g absoluutset alkoholi päevas (160 g nädalas) 

 

Riskipiirid on mõeldud tervetele täisealistele inimestele (alates 18 a). Haiguste või 

tervisehäirete korral võib alkoholi kahjulik mõju olla suurem. Rasedad ja rinnaga toitvad 

emad ei tohi üldse alkoholi juua.  

 

Alkoholiühik  

Alkoholiühik tähendab 10 grammi puhast ehk absoluutset alkoholi. See on kogus, mille 

terve täiskasvanud inimese organism suudab umbes ühe tunni jooksul lagundada. 

Sõltuvalt inimesest võib see aeg olla ka pikem. 

 

Alkoholiühikute hulga arvutamiseks konkreetses joogis tuleb joogi kogus liitrites 

korrutada selle kangusega ning tulemus omakorda korrutada alkoholi erikaaluga 0,789 



(ehk alkoholi suhtelise tihedusega vee tiheduse suhtes): 

Kogus (liitrit) × kangus (%) × 0,789 = alkoholiühikute hulk 

 

Paljudel pakenditel on kogusena kirjas milliliitrid (ml), osadel jällegi sentiliitrid (cl).  

10 milliliitrit on üks sentiliiter ja 100 sentiliitrit üks liiter, seega näiteks 75 cl veini = 750 

ml = 0,75 l.  

 

Joogi alkoholisisaldust ehk kangust märgitakse protsentides, näiteks veinide kangus on 

sageli 13% ja viinal 40%. See tähendab, et näiteks 0,5 liitrit siidrit kangusega 4,5% on 

teisisõnu 1,8 ühikut alkoholi., 0,75 l pudel veini kangusega 14% aga 8,3 ühikut. 

 

 

ALKOHOLIGA SEOTUD SUREMUS   

Eesti Meditsiinilise Surmapõhjuste Registri surmapõhjuste hulgas on kolm otseselt 

alkoholi kuritarvitamisest põhjustatud diagnoosi: maksa alkoholtõbi, alkoholi 

liigtarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired ning alkoholimürgistus. 2009. aastal 

oli neisse suremus kõrgeim meestel vanuses 50-69.  

 

Kõigi vanusrühmade peale kokku põhjustas enim surmasid alkoholiga seotud haigustesse 

just maksa alkoholtõbi, seda nii meeste kui naiste hulgas. Järgnesid alkoholi tarvitamisest 

tingitud psüühika- ja käitumishäired, alkoholimürgistus ning alkohoolne kardiomüopaatia 

ehk alkoholi liigtarvitamisest tingitud südamekahjustus.  

 

Võrreldes aastaga 1999 oli aastaks 2009 surmade juurdekasv 100 000 elaniku kohta 

maksa alkoholtõve tagajärjel 75%, suremus alkoholi tarvitamisega seotud 

psüühikahäiretesse aga enam kui viiekordistunud.  

 



 
 


