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Kannattaako tupakkaan puuttua? 
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Sisältö 
!! Miksi tupakointi kiinnostaa yhteiskuntaa? 

!! Miksi tupakoidaan? 

!! Mitä tupakoinnin lopettaminen on? 

!! Tupakoinnin lopettaminen tupakoijan näkökulma: lopettamisen 
prosessi 

!! Vierotuksessa käytettävät lääkkeet 

!! Lopetettaessa huomioitavaa 

!! Kuka lopettaa: voiko sitä ennustaa? 
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Elintavat sairauksien taustalla vai syynä? 

Kuolemat (000s) 

WHO EUROPE: kuolleisuuden riskitekijät vuonna 2000 

Tupakan kemikaaleja 
Sisältää arviolta noin 4000 erilaista kemikaalia 

!! Terva: tupakan palaessa muodostuvaa 
pehmeää ruskeaa ainetta, pääasiassa hiilivetyjä! 

!! 50-60 syöpävaarallista ainesosaa 
(IARC) 

!! Häkä eli hiilimonoksidi! 

!! Nikotiini 

!! Ammoniakki 

!! Asetoni 

!! Bentseeni 

!! Bentsopyreeni 

!! DDT 

!! Formaldehydi 

!! Kromi 

!! Metanoli 

!! Nikkeli  

!! Nitrosoamiinit  

!! Radioaktiivinen polonium-210 

!! Sinkki  

!! Syanidi 

!! Tolueeni 

!! Typen oksidit  

!! Vinyylikloridi 

!! Elohopea 
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Tupakkasairaudet 

!! Aivot 

!! Sydän 

!! Verisuonet 

!! Kilpirauhanen 

!! Iho 

!! Maksa 

!! Munuainen 

!! Hormonit 

!! Suolisto 

!! Munasarjat, kivekset 

!! Immuunijärjestelmä 

!! Silmät 

!! Keuhkot 

!! Sikiö 

!! Haima 

!! Luut 
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Tupakka mukana monessa: 
!! Tupakoivat työntekijät suuremmassa riskissä melun aiheuttamiin 

kuulonalenemiin (Wild et al Clin Otolaryngol. 2005 Dec;30(6):517-20) 

!! Lasten endoskooppisen sinusoperaation komplikaatioriski 

kohonnut jos lapsi altistuu tupakansavulle runsaasti (Int J Pediatr 

Otorhinolaryngol. 2005 Nov;69(11):1535-9) 

!! Suun alueen syöpien riski Suomalaisessa mies aineistossa 1.55-
kertainen (C 95 1.11-1.59) (Eur J Cancer Prev. 2006) 

!! Leikkauskomplikaatioiden riski 20-30% tupakoivilla (Koljonen et all SLL, 
tulossa 2005) 

!! 45-50-vuotiaiden sydäninfarktin sairastaneista miehistä kaikki 
tupakoivat (KTL) 
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Tupakoijat joukkona 

Miehet Naiset 

Lähde: Helakorpi S., Patja K., Prättälä R., Uutela A. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, 
kevät 2003. KTL:n julkaisuja B 2/ 2003 

Väestö ja tupakointi 
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Tupakoijat numeroina 

!! 24 % miehistä 18 % naisista (työikäiset) 
!! Naisista noin 350 000 tupakoi päivittäin 
!! Miehistä noin 500 000 tupakoi päivittäin 
!! Satunnaisesti tupakoi naisista 105 000 ja miehistä 103 000 
!! Kun lisätään alle 15- vuotiaat ja yli 65- vuotiaat yhteensä 

noin 1,1-1,2 miljoonaa tupakoijaa 
!! Yli 660 000 aiemmin tupakoinutta on lopettanut 

tupakoinnin 
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Tupakoijan tupakointiuraan 

vaikuttavia tekijöitä 
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Tupakointiura 

Elämänkaari 

Geneettinen alttius tupakoinnille 

!! Yksilöiden välillä on geneettisiä eroja, jotka vaikuttavat 
nikotiinitoleranssin kehittymiseen (nopeus ja voimakkuus): 
nikotiinin kinetiikkaan aivoissa ja aineenvaihduntaan 
maksassa. 

!! Geneettiset erot selittäisivät noin 50!% tupakoinnin 
aloittamisesta ja 70!% tupakoinnin pysyvyydestä (vaihteluväli 
eri tutkimuksissa 28 ja 85!%)  



Mikä geenien ennustearvo? 
!! Astelma: kaksoissokko, randomoitu koe  

!! Potilaat: 720 

!! Interventio: NRT vierotuksessa 

!! Loppumuuttuja: Abstinenssi 12 viikkoa ja 26 viikkoa 

!! Tutkittava muuttuja dopamiini reseptorin genotyyppi (DRD4) 

!! 12 viiko kohdalla ODDS onnistumiselle: 

!!Hoito 1.95 (CI95% 1.34-2.84) 

!!DRD4 0.64 (CI95% 0.44-0.97) 
!!DRD4 VNTR genotyyppi on yhteydessä 12-viikon onnistuneeseen 

tupakoinnin lopettamiseen, mutta hoidon vaikutus merkittävämpi eikä 
näkynyt 26 viikon kohdalla  

David SP, Munafo MR, Murphy MF, Proctor M, Walton RT, Johnstone EC. Genetic variation in the dopamine D4 receptor (DRD4) gene  

and smoking cessation: follow-up of a randomised clinical trial of transdermal nicotine patch. Pharmacogenomics J 2007.  

Nikotiinin jakautuminen elimistössä 

!! Nikotiini on emäs, 
bentseenirengasrakenne 

!! Nikotiini imeytyy keuhkoverenkiertoon 
ja ylittää veri-aivoesteen sekunneissa 

!! 5-10 sekunnissa aivojen reseptoreissa 

!! 2-3 minuutissa tasapainotila 

!! Puoliintumisaika ! 2 tuntia 
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Nikotiini elimistössä: 
!! Nikotiini on farmakologinen aine, joka 

vaikuttaa koko kehossa esim: 
!! Vasokonstriktio 
!! Veren hyytyminen 
!! Syketaso 

!! Nikotiini vaikuttaa kaikkialla aivojen 
alueella, sekä sitoutumispaikoissa (binding site) 
ja reseptoreissa  

!! Nikotiini ja tupakointi vaikuttavat lähes 
kaikkiin aivojen neuroendokriinisiin tekijöihin 
sekä keskushermostossa, että muualla.  
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Neuroadaptaatio, sietokyky kasvaa 
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!!Nikotiinireseptorit osa keskushermoston kolinergistä 

järjestelmää (ACTH) 

!!Rakenteelliset muutokset aivoissa voidaan havaita 

noin 3-6 viikossa 

!! reseptorien määrä kasvaa 

!! reaktionopeus kasvaa 

!!Toiminnallinen ärsykkeen estyminen/hidastuminen,       

mutta riittävä toiminnanvaste säilyy  

!!Paikallinen glukoosin käyttö kasvaa 

Esim: Mustonen: Duodecim 2004;120(2):145-52 



Nikotiinin akuutit palkitsevat vaikutukset: 

neuromodulaatio 

Asetyylikoliini 

Dopamiini 

Noradrenaliini 

Serotoniini 

Kognitiiviset toiminnot  
(erityisesti muisti) 

Affektiiviset vaikutukset 
(erityisesti hyvänolontunne) 

Piristävä vaikutus 

Ruokahalun hillintä 
Stressin, ahdistuneisuuden 

lieveneminen 

Vierotusoireiden kesto keskimäärin 

DSM IV mukaiset oireet (+ makeanhimo) 

Oire Yleisyys Pahimman vaiheen kesto keskimäärin 

Ärtyvyyden lisääntyminen 80% 2 viikkoa 

Ahdistuneisuus 87 % 1 viikko 

Keskittymisvaikeudet 73 % 1-2 viikkoa 

Levottomuus 73 % 1 viikko 

Alakuloisuus 39 % 3 päivää 

Kärsimättömyys 76 % 1-2 viikkoa 

Univaikeudet 80 % Muutamia öitä 

Tupakanhimo 62 % 2-3 viikkoa 

Painonnousu 1-3 kuukautta 

Päänsärky 33 % 3 päivää 

Huimaus 11 % 7 päivää 

Makean himo!  ei tietoa! 6-9 kk!



Tilannesidonnaisuus ja motorinen 

aktiivisuus 
!! Tupakointi vihjeet (paikat, kuvat) aktivoivat motoriset 

hermopäätteet (e.g. Bevins 2001) 
!! Vaste vahvempi ympäristössä, johon tupakointi yhdistyy kuin 

sellaisessa jossa ei aiemmin tupakoinut 
!! Vaste säilyy vahvana keskimäärin 28 päivää ( Miller 2003) 
!! Dopamiini-3- reseptorin antagonisti estää eläinkokeissa 

tämän altisteisen ja opitus vasteen motorisella aivokuorella 
(Le Foll 2003) 

Fyysisen riippuvuuden arviointi 
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Terveys edistyy jos: 

!! Yksilön mahdollisuus tehdä valinta lisääntyy 
!!Tietotila muuttuu 

!!Taitotila muuttuu 

!!Tahtotila muuttuu 

!! Terveyden edistymisen voi huomata jos: 
!!Kysyy tietoja, kirjaa kerrotun, havainnoi ymmärretyn 

!!Taitotila muuttuu jos tarjoat työvälineitä 

!!Tahtotila voi muuttua edellisten myötä, mutta ei välttämättä 

Lopettajan näkökulma:  

Miksi lopettaisin tupakoinnin? 

!! Tutki tupakointiasia: mistä nautit ja mitä inhoat? 

!! Poltatko nautinnottomia tupakoita? 

!! Miltä tupakointi tuntuu? 

!! Kenen kanssa tupakoit? 

!! Mikä tai kuka estää lopettamista? 

!! Keneltä saisit tukea? 

!! TYÖVÄLINE: TUPAKKAPÄIVÄKIRJA, saa mm. Stumppi.fi 
tai terveyskirjasto.fi tai Pystyt kyllä (Patja, Iivonen, Aatela) 



Lopettajan näkökulma: 

Mistä motivaatio? 

!! Mikä tekee toisesta päätöksestä motivaation ja toisesta 
ohimenevän hetken ? 

!! Motivaatioon  liittyy päämäärä 
!! Motiivit voivat olla tiedostettuja tai tiedostamattomia, 

ulkoisia tai sisäisiä, biologisia tai sosiaalisia 
!! Tupakointitapojen tunteminen auttaa etsimään omat 

lopettamisen syyt 

!! TYÖVÄLINE: TUPAKOINNIN EDUT JA HAITAT,  esim. 
stumppi.fi tai terveyskirjasto.fi 

Lopettajan näkökulman haastaminen: 

Suunnittele lopettaminen 

!! Tupakointi kestää vuosia, vuosikymmeniä, joten lopettamiseen 
tulee valmistautua 

!! Lopettaminen on luopumista, jota saa surra 

!! Mieti sopivat kannustimet arkeen ja juhlaan 

!! Älä tee lakkoa: Tupakkalakko on rajattu aika olla polttamatta 

!! Tupakoinnin lopettaminen on elämäntapa muutos: kuinka riidellä 
tupakatta, mitä tehdä bussipysäkillä, missä pidän käsiä 



Tupakoijan näkökulman haastaminen: 

Ajan investoiminen 

!! Keskimäärin yhden tupakan 
polttamiseen saa menemään 10 
imukertaa. Se tekee 200 käden 
liikettä päivässä, 200 imua, 200 
suunsuipistusta, 200 mukavaa 
tunnetta kurkussa ja 200 
savukiehkuraa puhallettuna 

!! Kun on tupakoinut 12 vuotta askin 
vauhtia, on käyttänyt kokonaisen 
vuoden tupakointiin  

!! Miten paljon aikaa on valmis 
käyttämään lopettamiseen? 

Vaikuttavuus syntyy palasista 
!! Kysy 

!! Keskustele arvioi potilaan voimavaroja 

!! Kirjaa aina 

!! Kehota muutokseen. 

!! Kannusta, auta ja anna myönteistä palautetta ja ohjaa 
tarvittaessa jatkohoitoon. 

!! Kontrolloi onnistumista seuraavilla käynneillä. 



Teholla on seurauksensa 

!! Teho: Lääkärin kehotus lopettaa tupakointi lisää 
lopettaneiden osuuden 3-5%:sta 8-10%  (Käypä hoito – 
suositus) 

!! Hyöty: tupakovan elinaikaisen terveydenhuollon 
kustannukset olivat vuonna 2002 noin 46 000 euroa, 
tupakoivan työntekijän vuosittaiset terveysmenot 1500-2000 
euroa 

!! Resurssi: Kysymisen hinta vuonna 2002 7 USD 

!! Vaikuttavuus? 


