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TAUSTA: Tupakoinnin ja psykiatristen häiriöiden on todettu useissa tutkimuksissa olevan yhteydessä toisiinsa. Suhdetta häiriön olemassaoloon
tai sen kehittymiseen viittaavaan ajankohtaiseen psyykkiseen oireiluun ei kuitenkaan ole juuri tutkittu. Aggressiivisuus puolestaan on
psykiatrisiin häiriöihin vahvasti liittyvä luonteenpiirre, mutta tupakoinnin suhdetta siihen on tutkittu vain vähän ja eri nimikkeiden alla. Tässä
tutkimuksessa tarkastellaan kyseisiä vähemmän huomiota saaneita yhteyksiä tupakoinnin kahdella eri tasolla: laajempana
tupakointikäyttäytymisenä sekä päivittäistupakoijien kohdalla nikotiiniriippuvuutena.
MENETELMÄT: Aineisto koostuu 1316:sta iältään 19–35-vuotiaasta nuoresta aikuisesta, jotka osallistuivat kansallisen väestöpohjaisen Terveys
2000–tutkimuksen psyykkistä hyvinvointia koskevaan syventävään tutkimukseen.
TULOKSET: Päivittäistupakoijien nikotiiniriippuvuus kasvatti riskiä psyykkiselle oireilulle (OR 1.25 (95 % CI 1.02–1.54)), mutta
tupakointikäyttäytymisellä laajempana kokonaisuutena ei ollut vaikutusta oireiluriskiin. Voimakkaaseen aggressiivisuuteen olivat yhteydessä
tupakointikäyttäytymisen osalta sekä päivittäinen (OR 2.57 (95 % CI 1.66–3.96)) että satunnainen (OR 1.84 (95 % CI 1.16–2.92)) tupakoiminen,
ja päivittäistupakoijien nikotiiniriippuvuus (OR 1.31 (95 % CI 1.07–1.60)). Nikotiiniriippuvuuden tasot erottelivat vastaajia sekä
aggressiivisuuden (p=.01) että psyykkisen oireilun (p=.001) keskimääräisen voimakkuuden suhteen siten, että siirryttäessä vähäisimmästä
nikotiiniriippuvuudesta kohti vahvinta riippuvuutta sekä aggressiivisuus että psyykkinen oireilu voimistuivat lineaarisesti. Niiden väliltä löytyi
siis annos-vaste-suhde. Tupakointikäyttäytyminen erotteli keskiarvoja vain aggressiivisuuden (p=.000) voimakkuudessa.
JOHTOPÄÄTÖKSET: Tupakointi yleisesti oli yhteydessä sekä psyykkiseen oireiluun että aggressiivisuuteen, ja selkeimmillään yhteys oli
havaittavissa päivittäistupakoijien nikotiiniriippuvuutta tarkasteltaessa. Tämä antaa viitteitä biologisen vaikutussuhteen olemassaolosta. Yhteys
tulisi huomioida sekä tupakoinnin ehkäisyssä ja vieroituksessa että psyykkisen hyvinvoinnin edistämistyössä. Nikotiiniriippuvuuteen tulisi
kiinnittää entistä enemmän huomiota, mutta samalla myös satunnaistupakointia tulisi pyrkiä ehkäisemään ja vähentämään, koska sekin oli
yhteydessä aggressiivisuuteen. Jatkotutkimusten tulisi selvittää mahdollisia välitysvaikutuksia psyykkisten tekijöiden ja tupakoinnin välillä, sekä
erityisesti tupakoinnin ja aggressiivisuuden välisen suhteen vaikutusmekanismeja.
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