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VertaisarVioitu VV
katsaus

Mitä uutta tupakkariippuvuudesta 
ja sen hoidosta?

•• Jatkuva•nikotiinialtistus•aiheuttaa•aivoissa•neuroadaptaatiota,•joka•johtaa•sietokyvyn•kehittymiseen•

ja•tupakoinnin•lopettamisen•yhteydessä•esiintyviin•vieroitusoireisiin.

•• Lääkärin•on•tärkeä•arvioida•nikotiiniriippuvuuden•taso,•jotta•hän•voi•räätälöidä•hoidon•

•optimaaliseksi.

•• Nykyiset•lääkehoidot•ovat•tehokkaita•yhdistettyinä•potilaan•neuvontaan•ja•tukemiseen.

•• Lääkehoitojen•tehostaminen•ja•nikotiinirokote•ovat•tutkimusten•alla•olevia•hoitomuotoja.

•• Eräs•molekyyligenetiikan•tavoite•on•tupakkariippuvuuden•lääkehoidon•räätälöinti.

•• Tupakkariippuvuuden•hoidon•ja•seurannan•järjestäminen•on•suuri•haaste,•jotta•Savuton•Suomi•2040•

-ohjelman•tavoitteet•voidaan•saavuttaa.

Suomen tavoitteena on savuttomuus vuoteen 
2040 mennessä. Maailman Terveysjärjestön 
puitesopimuksessa (WHO/FCTC) nimetään 
kuusi merkittävintä tapaa saavuttaa tämä kun-
nianhimoinen tavoite (1). Puitesopimuksessa ja 
tupakkariippuvuuden Käypä hoito -suositukses-
sa korostetaan terveydenhuollon ammattilais-
ten keskeistä tehtävää auttaa kaikkia tupakoivia 
potilaita tupakoinnin lopettamisessa (2). Tehos-
tettua vierotusta tarvitaan tupakoijille, joilla on 
monta riskitekijää, kuten vahva nikotiini-
riippuvuus, muita riippuvuuksia ja mielenter-
veysongelmia. Tämä katsaus esittelee Käypä 
hoito -suosituksen lisäksi uusimpiin tutkimuk-
siin perustuvia keinoja tupakkariippuvuuden 
hoidon tehostamiseksi.

Tupakkariippuvuuden 
kehitys ja tunnistaminen

Tupakkariippuvuuden kehittymiseen vaikuttaa 
monia tekijöitä, kuten nikotiini ja muut kemial-
liset aineet (monoamiini oksidaasi (MAO) -inhi-
biittorit, asetaldehydi), perimä, ehdollistumi-
nen, sosiaaliset ja ympäristötekijät sekä näiden 
yhteisvaikutukset (3,4,5,6). Valtaosa pitkäaikai-
sesta tupakoinnista selittyy kuitenkin nikotiini-
riippuvuudella. 

Nikotiini imeytyy tupakansavusta keuhko-
verenkiertoon ja kulkee sekunneissa aivoihin, 
jossa se sitoutuu nikotiinireseptoreihin. Niistä 
vapautuneet välittäjäaineet johtavat mielihyvän 
tuntemuksiin ja vahvistavat tupakoinnin ehdol-
listumista sisäisiin (esim. stressi) ja ulkoisiin 
(esim. savukkeen näkeminen) ärsykkeisiin. Ni-
kotiinin välittömän neuromoduloivan vaikutuk-

sen lisäksi se vaikuttaa myös ääreishermostoon 
(7,8,9).

Krooninen nikotiinialtistus aiheuttaa neuro-
adaptaatiota, joka johtaa sietokyvyn kehittymi-
seen. Jos tupakoija ei saa totuttua nikotiini-
annosta, esiintyy vieroitusoireita, kuten ärtynei-
syys, masentuneisuus, ahdistuneisuus, keskit-
tymis- ja univaikeudet, lisääntynyt ruokahalu ja 
tupakanhimo (2). Tupakkariippuvuus kehittyy 
nopeasti nuorilla (10) ja harva aikuinen enää 
aloittaa tupakoinnin.

Tupakkariippuvuuden keskeinen oire on vai-
keus lopettaa tupakointi. Onnistuminen vaatii 
toistuvia yrityksiä (4,11). Riippuvuuden taso tu-
lee arvioida optimaalisen hoidon räätälöimisek-
si. Relapsin riskitekijöitä ovat riippuvuuden ja 
vieroitusoireiden ohella läheisten tupakointi, 
mielenterveysongelmat, alkoholi, pelko painon-
noususta ja stressi (2).

Taulukossa 1 on esitelty tupakkariippuvuu-
den ICD-10-diagnoosit (12) ja taulukossa 2 ylei-
sesti käytetty lyhyt nikotiiniriippuvuustesti, jos-
sa on kaksi keskeistä osiota Fagerströmin niko-
tiiniriippuvuustestistä (13,14). Kliininen nyrkki-
sääntö on, että jos polttaa yli 10 savuketta päi-
vässä ja ensimmäisen savukkeen 30 minuutin 
sisällä heräämisestä tai jos edellisen lopettamis-
yrityksen aikana oli vieroitusoireita, kyse on 
vahvasta riippuvuudesta. Jos lääkärillä on aikaa 
kysyä potilaalta vain yksi kysymys, se on aika 
heräämisestä ensimmäiseen savukkeeseen 
(15,16). 

Myös psykiatrinen luokitus DSM-IV TR kat-
taa nikotiiniriippuvuuden samastaen sen mui-
hin päihdeluokituksiin. Nikotiiniriippuvuudes-
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katsaus

ta katsotaan olevan kyse silloin, kun kolme seu-
raavista on toteutunut 12 viime kuukauden ai-
kana: 1) nikotiinin sietokyky kasvanut, 2) vieroi-
tusoireet käytön loppuessa tai vähetessä, 3) hei-
kentynyt kyky kontrolloida käytön aloittamista 
ja lopettamista tai käytettävän annoksen mää-
rää, 3) haluttua suurempi tai pidempi nikotii-
nin kulutus, 4) käyttäjä ei kykene lopettamaan 
tai vähentämään kulutusta, 5) tupakointiin käy-
tetty aika on kohtuuttoman suuri, 6) töiden, so-
siaalisten ja muiden tärkeiden mielihyvän läh-

teiden laiminlyönti, 7) jatkuva tupakointi siitä 
huolimatta siitä, että henkilö on tietoinen hai-
tallisten seurausten luonteesta ja suuruudesta 
(17).

Geenien merkitys

Nikotiinireseptorin alayksiköitä koodaavien gee-
nien vaihtelu vaikuttaa nikotiiniriippuvuuden 
vahvuuteen (18,19,20). Emäsparin muutos ni-
kotiinireseptorin alfa 5 -yksikön geenissä vai-
kuttaa reseptorin valkuaisaineen rakenteeseen 
ja toimintaan (21,22). Tätä geenimuutosta kan-
tavat polttavat muita enemmän ja ovat riippu-
vaisempia nikotiinista. Väestötasolla alfa 5 
-geenimuutos selittää 5 % veren nikotiinipitoi-
suuden vaihtelusta (23). 

Geneettisten erojen synnyssä on merkitystä 
myös nikotiinia hajottavan sytokromi P450 -jär-
jestelmän 2A6-entsyymiä koodaavalla geenillä, 
joka vaikuttaa nikotiinin poistumisnopeuteen 
verestä. Metabolianopeutta arvioidaan kotinii-
nin ja sen metaboliitin 3-hydroksikotiniinin 
suhteella (24). Hitaat metaboloijat polttavat vä-
hemmän ja heidän on helpompi lopettaa. Vaik-
ka riittävää näyttöä genotyypin mukaan räätä-
löidyistä hoidoista ei vielä ole, tulevaisuudessa 
saatetaan geenitiedon avulla valita sopivin tera-
pia osana hoitosuunnitelmaa.

Tupakkariippuvuuden hoito

Tupakkariippuvuutta hoidetaan lääkkein ja 
käyttäytymistieteellisin menetelmin. Hoidossa 
pätee annos-vaste-suhde: mitä intensiivisempi 
lääkehoito ja neuvonta, sitä paremmat tulokset. 
Intensiivisen hoidon piirissä on kuitenkin vain 
osa tupakoivista. Mini-interventioiden onnistu-
misprosentti saattaa olla huonompi, mutta niil-
lä saavutetaan suurempi osa tupakoivista.

Ensisijaiset vieroituksessa käytettävät lääk-
keet ovat nikotiinikorvaushoidot (nikotiinilaas-
tari, -purukumi, -inhalaattori,-imeskelytabletti 
ja -resoribletti) sekä bupropioni ja varenikliini. 
Nämä lääkkeet ovat suunnilleen yhtä tehokkaita 
oikein käytettyinä (25). Kuitenkaan esimerkiksi 
nikotiinikorvaushoitoja, jotka ovat itsehoitotuot-
teita, ei aina käytetä annostusten mukaisesti ja 
käytännössä niiden teho jää usein optimaalista 
vähäisemmäksi (26). 

Tuoreessa systemaattisessa katsauksessa va-
renikliini on osoittautunut sekä bupropionia 
 että nikotiinikorvaushoitoja tehokkaammaksi 
(27). Myös nortriptyliiniä voidaan käyttää lääkä-

Taulukko 1. 

Tupakkariippuvuuden kliiniset diagnoosiluokitukset (ICD-10).
 

F17  Tupakan käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt.

F17.1  Tupakan käytön aiheuttama elimellinen aivo-oireyhtymä tai käyttäytymisen häiriö,  
 haitallinen käyttö

F17.2  Tupakan käytön aiheuttama riippuvuusoireyhtymä (tupakkariippuvuus)

F17.20  Tupakan käytön aiheuttama riippuvuusoireyhtymä, tällä hetkellä vieroittunut

F17.22  Tällä hetkellä kliinisesti valvotulla ylläpito- tai korvauslääkityksellä (kontrolloitu  
 riippuvuus)

F17.29  Tupakan käytön aiheuttama tarkemmin määrittämätön riippuvuusoireyhtymä

F17.3  Tupakan käytön aiheuttamat vieroitusoireet (ärtyisyys, kärsimättömyys,  
 levottomuus, masennus, keskittymis- ja univaikeudet, lisääntynyt ruokahalu tai  
 paino, bradykardia, ruoansulatuselinten häiriöt, tupakanhimo)

F17.8  Tupakan käytön aiheuttama muu elimellinen aivo-oireyhtymä tai käyttäytymisen  
 häiriö

F17.9  Tupakan käytön aiheuttama määrittämätön elimellinen aivo-oireyhtymä tai  
 käyttäytymisen häiriö

Taulukko 2. 

Fagerströmin lyhyt nikotiiniriippuvuustesti (Heaviness of Smoking Index).

kysymys Pisteet

kuinka pian herättyäsi poltat ensimmäisen savukkeen? Minuutteja 
 alle 6 3
 6–30 2
 31–60 1
 yli 60 0

kuinka monta savuketta poltat vuorokaudessa? kpl 
 alle 10 0
 11–20 1
 21–30 2
 yli 30 3

Yhteispisteet 0–1 = vähäinen, 2 = kohtalainen, 3 = vahva, 4–6 = hyvin vahva riippuvuus
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rin valvonnassa sellaisille potilaille, joille ensi-
sijaiset lääkkeet eivät tehoa tai sovi (28). Näiden 
Käypä hoito -suosituksessa nimettyjen lääkkei-
den lisäksi klonidiini on osoittanut tehokkaaksi 
hoitomuodoksi (25,29). Se onkin mainittu tois-
sijaisena lääkehoitona useimpien maiden hoito-
suosituksissa (25).

Käyttäytymistieteellisten menetelmien sovel-
taminen ja neuvonta kuuluvat olennaisena osa-
na tupakoinnin lopettamisen tukemiseen. Hoi-
don onnistumisen katsotaan vaativan vähintään 
neljä neuvontakertaa, mutta mitä useampia 
käyntejä on, sitä parempia ovat tulokset. Yksi-
löllinen ohjaus (17 %) johtaa korkeampiin on-
nistumisprosentteihin kuin ryhmäohjaus 
(14 %) tai puhelinneuvonta (13 %). Vertailuryh-
mästä 11 % pystyi lopettamaan tupakoinnin 
(25). 

Nikotiiniriippuvuuden kuten muidenkin 
kroonisten sairauksien hoidossa jatkuva seu-
ranta on tärkeää. Hall ym. (30) ja Joseph ym. 
(31) raportoivat tuoreissa tutkimuksissaan, että 
tupakoinnin lopettamista ei kannata ajatella esi-
merkiksi 12 viikon yksittäisenä hoitojaksona. 
Lopettaminen vaatii jatkuvaa seurantaa yhden 
tai jopa useamman vuoden aikana, jolloin poti-
laalla voi olla toistuvia relapseja tai hän saattaa 
vain vähentää tupakointiaan. 

Välitavoitteet, hoidon räätälöinti, neuvonta 
ja seuranta edellyttävät hoitohenkilökunnalta 
pitkä jänteisyyttä ja yhteistyötä. Koska valtaosa 
relapseista tapahtuu pian tupakoinnin lopetta-
misen jälkeen, tulee lääkärin vastaanotolla ta-
pahtuvan seurannan (25) ja muiden neuvonta-
kertojen painottua hoidon alkuvaiheeseen 
(11). Neuvontaan on syytä sisällyttää käytän-
nön ohjeita, tukea ja rohkaisua. Sosiaalinen 
media tarjoaa uudenlaisen keinon tuen tarjoa-
miseen, ja sen tehokkuutta arvioidaan parhail-
laan (32). 

Olennaista on opastaa potilasta lääkkeiden 
oikeaan käyttöön (annostus ja kesto). Lääke-
hoidon noudattamatta jättäminen on tupa-
koinnin lopettamisyrityksissä yleistä ja vähen-
tää onnistumisen mahdollisuuksia huomatta-
vasti (26,33). Lääkehoidon on todettu lisäävän 
neuvonnan tehoa 70 %:lla. Lääkehoitoa saa-
neista, 2–7 kertaa neuvonnassa käyneistä 40 % 
onnistui lopettamaan tupakoinnin ja vähin-
tään 8 kertaa käyneistä jopa 70 % (25). Voi-
daan siis puhua lääkehoidon ja neuvonnan sy-
nergiasta.  

Nykyisten hoitojen tehostaminen 

Saatavilla olevien hoitomuotojen onnistumis-
taso on 20–30 % kliinisissä tutkimuksissa 
(25,34). Suurin osa tuloksista perustuu aineis-
toihin, joissa tupakoijat ovat olleet motivoitu-
neita tai heillä ei ole ollut useita epäonnistumi-
sen riskitekijöitä, kuten mielenterveysongelmia 
tai voimakasta riippuvuutta. Käytännön tervey-
denhuollossa kohdataan kuitenkin yhä enem-
män tupakoijia, jotka eivät ole motivoituneita 
(35) tai joilla on useita riskitekijöitä. 

Kliinisissä tutkimuksissa on lähes mahdoton-
ta täysin erottaa yhden hoitomuodon tehokkuu-
den tasoa, koska neuvonta ja lääkehoito on 
usein yhdistetty tutkimuksiin. Taulukossa 3 esi-
tettyjä onnistumisprosentteja kannattaakin tar-
kastella viitteellisinä.

Käytännön hoito pähkinänkuoressa

Lääkärin tulee vastaanotolla kysyä jokaiselta po-
tilaalta, käyttääkö tämä mitään tupakkatuotteita. 
Jokaista tupakoijaa pitää neuvoa lopettamaan. 
Vastahakoista potilasta ohjataan motivoivalla 
haastattelulla (36), jota voi harjoitella verkko-
kurssin avulla (2). 

Potilaille, jotka ovat valmiita lopettamisyrityk-
seen ja polttavat yli 10 savuketta päivässä ja en-
simmäisen savukkeen 30 minuutin kuluessa 
heräämisestä, tulee tarjota lääkehoitoa. Jos 
 tupakoijalla on merkittäviä retkahduksen riski-
tekijöitä, kuten useita aiempia lopettamisyrityk-
siä, kokemuksia vakavista vieroitusoireista, 
mielenterveysongelmia tai vähäiset mahdolli-
suudet sosiaaliseen tukeen, on lääkehoitoa suo-
siteltava ja kontrolloitava sekä ohjattava potilas 
neuvontaan. 

Lääkärin tehtävä on kertoa potilaalle, kuinka 
eri lääkkeet toimivat, esimerkiksi selitettävä ni-
kotiinikorvaushoidon ja varsinaisten vieroitus-
lääkkeiden vaikutusmekanismit. Vieroituslääk-
keen valinnan tulisi tapahtua yhdessä potilaan 
kanssa. Jos useita ensisijaisia hoitomuotoja on 
jo kokeiltu aiemmin tai ne eivät sovellu potilaal-
le, voidaan kokeilla tehostettuja tai toissijaisia 
hoitomuotoja. Niitä määrättäessä tulee sopia 
useista seurantakerroista, joilla arvioidaan hoito-
vaste ja mahdolliset sivuvaikutukset (29). 

Lääkehoito voidaan aloittaa jo ennen sovittua 
tupakoinnin lopettamispäivää ja sen avulla voi-
daan myös auttaa potilaita asteittain vähentä-
mään tupakointiaan (31,35). Tupakoijille, joi-
den on vaikea vieroittautua, voidaan tarjota 
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Taulukko 3. 

Tupakkariippuvuuden hoitomuodot ja niiden onnistumisprosentit 1. 
Tehostetut ja uudet hoitomuodot on lihavoitu taulukossa.

Hoitomuoto Hoidon kesto annostus onnistumisprosentti 1 
(luottamusväli)

Motivoituneet tupakoijat, joilla on tavoite ja tupakoinnin lopettamispäivämäärä

lumelääke 13,8

Yhden lääkkeen hoito

Varenikliini a 1 + 12 vk 2 1 mg x 2 33,2 (28,9–37,8)

1 + 12 vk 1 mg x 1 Vähennetty annos 25,4 (19,7–32,2)

Bupropioni a 2 + 12 vk 150 mg x 2 24,2 (22,2–26,4)

Nikotiinilaastari B 2–3 kk 4 15 mg/16 h tai 21 mg/24 h 23,4 (21,3–25,8)

Nikotiinilaastari B Yli > 2–3 kk 4  
Pidennetty kesto

15 mg/16 h tai 21 mg/24 h 23,7 (21,0–26,6)

2–3 kk 4 > 25 mg/16 h tai 28 mg/24 h  
Korkeampi annostus

26,5 (21,3–32,5)

Nikotiinipurukumi B 2–3 kk 4 2 mg (max 25/vrk) tai 
4 mg (max 15/vrk)

19,0 (16,5–21,9)

Yli 2–3 kk 4 
Pidennetty kesto

2 mg (max 25 palaa/vrk) tai  
4 mg (max 15 palaa/vrk)

26,1 (19,7–33,6)

Nikotiini–inhalaattori B 2–3 kk 4 4–12 inhalaattorikapselia/vrk 24,8 (19,1–31,6)

Nortriptyliini a, 5 12 vk 75–100 mg/vrk 22,5 (16,8–29,4)

klonidiini a, 5 3–10 vk 0,15–0,75 mg/vrk 6 suun kautta 
0,10–0,20 mg/vrk 6 laastari

25,0 (15,7–37,3)

Yhdistelmähoidot

Nikotiinilaastari B + 
bupropioni

2–3 kk 3 + 
2 + 12 vk 3

15 mg/16 h tai 21 mg/24 h + 
150 mg x 2

28,9 (23,5–35,1)

Nikotiinilaastari B +  
nikotiini–inhalaattori B

2 + 12 vk 3 + 
2–3 kk 3

15 mg/16 h tai 21 mg/24 h + 
4–12 inhalaattorikapselia/vrk

25,8 (17,4–36,5)

Nikotiinilastari B +  
nikotiinipurukumi B

Kesto > 14 vk + 
tarvittaessa

15 mg/16 h tai 21 mg/24 h + 
4–12 inhalaattorikapselia/vrk

36,5 (28,56–45,3)

Nikotiinilaastari B +  
nortriptyliini A, 4

2–3 kk 3 + 
12 vk 3

15 mg/16 h tai 21 mg/24 h + 
75–100 mg/vrk

27,3 (17,2–40,4)

Tupakoijat, jotka eivät ole motivoituneita tupakoinnin pysyvään lopettamiseen

lumelääke 3,6

Nikotiinikorvaushoito tupakoinnin ja sen vähentämisen aikana

Nikotiinipurukumi B 6–12 kk 3 2 tai 4 mg paloja tarvittaessa
8,4 (5,9–12,0)Nikotiini–inhalaattori B 6–24 kk 3 Inhalaattorikapseleita tarvittaessa

Nikotiinilaastari B 6 kk 3 15 mg/16 h

1 Suomessa nykyään käytössä olevien lääkehoitojen ohjeet, mukaanlukien nikotiini-imeskelytabletti ja nikotiiniresoribletti, löytyvät käypä hoito -suosituksesta (2).  
Tehostetut hoitomuodot ovat Fiore ym. 2008 (25) meta–analyyseistä.
2 1 viikko ennen lopettamispäivää ja 12 vk sen jälkeen; 3 2 viikkoa ennen lopettamispäivää ja 12 vk sen jälkeen; 4 annosta asteittain vähentäen;   
5 Tupakasta vieroitus ei ole virallinen käyttöaihe; 6 annosta asteittain nostaen 10 mg/vrk. 
a Reseptilaake; B Itsehoitolääke

16 Fagerström K. Determinants of 
tobacco use and renaming the 
FTND to the Fagerström test for 
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 pidennettyä, vahvemmin annosteltua tai yhdis-
telmähoitoa. 

Taulukossa 3 on kuvailtu hoitosovelluksia, 
joista on tutkimusnäyttöä. Tehokkaita näyttävät 
olevan varsinkin nikotiinilaastariin yhdistetyt 
hoitomuodot, kuten bupropioni tai muut niko-
tiinikorvaushoitovalmisteet (25). Myös pitkäai-
kainen nikotiinilaastarin käyttö yhdessä neu-
vonnan kanssa tuo hyviä tuloksia (30,31). 

Kehitteillä olevia hoitoja

Vaikka edellä mainitut hoitomuodot ovat tehok-
kaita, pysyvän savuttomuuden saavuttaminen 
on vaikeaa ja tupakkariippuvuuden hoitoon ke-
hitetään uusia strategioita. Yksi mielenkiintoi-
simmista on nikotiinirokote (29). Rokote perus-
tuu siihen, että osa verenkiertoon imeytyneestä 
nikotiinista sitoutuu vasta-aineisiin ja sen seu-
rauksena laajentunut nikotiinimolekyyli ei voi 
ylittää veri-aivo-estettä. Nikotiinin palkitsevat 
vaikutukset aivoissa vähenevät, joten tupakointi 
ei tuota mielihyvää. Rokotteen kehittämis- ja 
testaustyö on pitkällä sekä Euroopassa että Yh-
dysvalloissa (34). 

Tämänhetkisillä lääketutkimuksilla tähdätään 
mm. uusien molekyylitason kohteiden löytämi-
seen (28), mutta myös jo ennalta tunnettuja 
molekyylejä on testattu. Näistä esimerkkinä on 
sytisiini, jota on käytetty 1960-luvulta lähtien tu-
pakkariippuvuuden hoitoon Itä- ja Keski- 
Euroopassa. Se on luonnollinen alkaloidi, jolla 
on varenikliinin tavoin osittainen agonistinen 
vaikutus a4b2-nikotiinireseptoriin. Sytisiini on 
edullinen ja siitä on saatu positiivisia tuloksia 
neuvontaan yhdistettynä, mutta sen turvallisuu-
desta, väärinkäytöstä ja vaikuttavuudesta on vä-
hän luotettavia tutkimuksia (28,37). 

Selegiliini on MAO-B-estäjä, joka edistää do-
paminergistä välitystä aivoissa. Weinberger ym. 
(38) testasivat lääkettä nikotiinista riippuvaisilla 
tupakoijilla. Selegiliini osoittautui turvalliseksi, 
mutta se ei parantanut tupakoinnin lopettamis-
tulosta lumelääkkeeseen verrattuna. Lääkkeen 
optimaalista annostusta arvioidaan parhaillaan 
kliinisissä tutkimuksissa.

Koska tupakkariippuvuus on aivojen sairaus, 
on luonnollista tutkia suoraan aivoihin vaikut-
tavia hoitomekanismeja. Esimerkiksi, masen-
nuksen hoitoon jo käytettävä toistettu transkra-
niaalinen magneettistimulaatio (rTMS) näyttää 
olevan hyödyllinen tupakoinnin lopettamises-
sa, varsinkin korkeataajuisena (39,40). Tämä 
rTMS ja transkraniaalinen tasavirtastimulaatio 
(tDCS) otsalohkon yläosan alueelle kohdistettu-
na laimentavat tupakanhimoa. Parhaillaan tut-
kitaan, kuinka nämä aivojen palkitsemiskes-
kuksen kautta vaikuttavat terapiamuodot autta-
vat varsinaisessa tupakoinnin lopettamisessa 
(40).

Lopuksi

Tupakkariippuvuus on krooninen sairaus kuten 
verenpainetauti tai diabetes. Tupakkariippu-
vuutta sairastavat potilaat tarvitsevat pitkäaikais-
ta hoitoa ja seurantaa sekä palvelujärjestelmältä 
asianmukaisia resursseja. Suomessa saatavilla 
olevat tupakasta vieroituksen keinot ja hoidot 
on arvioitu keskimääräistä heikommiksi mui-
hin EU-maihin verrattuna (41). Tupakkariippu-
vuuden hoidon tehokas järjestäminen onkin 
merkittävä haaste Savuton Suomi 2040 -ohjel-
man tavoitteiden saavuttamiseksi. n
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Finland•has•set•itself•the•ambitious•goal•of•achieving•”Tobacco•Free•Finland”•by•2040.•To•reach•this•

goal•nearly•one•million•Finns•who•use•tobacco•daily•or•occasionally•would•need•to•quit.•This•review•

focuses•on•understanding•tobacco•dependence•as•it•relates•to•cessation•of•tobacco•use.•

Tobacco•dependence•is•a•multifactorial•chronic•disease•that•is•driven•mainly•by•the•pharmacological•

effects•of•nicotine.•Learning,•conditioning,•internal•(anxiety•and•depression)•and•external•(social•

and•environmental)•stimuli,•and•even•cigarette•product•design,•contribute•to•the•development•and•

maintenance•of•tobacco•use.•Furthermore,•genetics•play•a•significant•role•in•tobacco•dependence.•The•

interplay•of•all•these•factors•related•to•tobacco•use•and•dependence•creates•a•very•challenging•form•

of•addiction.•

Nicotine•from•tobacco•smoke•is•carried•in•tar•particles•to•the•lung•alveoli•from•where•it•is•taken•up•

by•the•brain•within•10•seconds.•There•it•binds•to•nicotinic•cholinergic•receptors•leading•to•release•of•

several•neurotransmitters.•The•most•significant•of•these•is•dopamine•which,•when•released,•leads•to•

pleasurable•experiences•and•promotes•the•reinforcing•effects•of•nicotine.

Chronic•exposure•to•nicotine•leads•to•neuroadaptation•in•the•brain.•The•tolerance•for•nicotine•

increases,•and•consequently•intake•reduction•or•elimination•leads•to•withdrawal•symptoms.•These•

include•irritability,•anxiety,•difficulty•concentrating,•increased•appetite•or•weight•gain,•and•sleeping•

difficulties.•Withdrawal•symptoms,•cravings•for•a•cigarette,•and•internal•or•external•stimuli•that•are•

conditioned•to•provoke•these•cravings,•contribute•to•the•difficulty•in•overcoming•tobacco•dependence.•

While•most•smokers•would•like•to•quit•it•may•take•on•average•five•quit•attempts•to•reach•sustained•

abstinence•from•cigarettes.•The•health•care•system•needs•to•facilitate•provision•of•the•necessary•help•

for•this•patient•population.••

The•Finnish•Current•Care•Guidelines•ask•physicians•to•assess•tobacco•use•and•dependence•and•

to•advise•and•assist•in•cessation.•The•higher•the•level•of•tobacco•dependence•and•the•greater•the•

number•of•risk•factors•(psychiatric•co-morbidities,•alcohol•use,•fear•of•weight•gain,•stress,•and•

tobacco•use•by•others)•the•more•intensive•and•tailored•the•treatment•should•be.•Best•results•are•

obtained•if•counselling•and•pharmacological•treatment•are•combined.

First-line•pharmacological•treatments•include•varenicline,•bupropion•and•nicotine•replacement•

therapies•(patches,•gum,•lozenges,•and•inhalers).•Counselling•should•include•practical•advice,•general•

social•support•and•encouragement.•There•is•a•dose-response•relationship•in•cessation•treatment:•the•

longer•and•more•frequent•the•counselling•and•the•better•the•adherence•to•pharmacological•treatment,•

the•higher•the•quit•rates.•Combining•pharmacological•treatments•(patch•and•any•other•of•the•above-

mentioned•medications),•or•higher•dosages•or•longer•duration•of•the•pharmacological•and/or•

counselling•treatments•have•been•shown•to•increase•the•abstinence•rates•but•are•not•optimally•used.•

Tobacco•dependence•is•a•chronic•relapsing•condition•that•requires•sustained•attention•and•resources•

from•health•professionals.•Ongoing•monitoring•of•the•smoker’s•progress,•tailoring•of•the•treatment•

based•on•the•progress,•and•a•good•patient-doctor•alliance•will•lead•to•permanent•abstinence•from•

tobacco.•Providing•the•health•care•system•with•resources•to•treat•tobacco•dependence•as•outlined•

above•would•facilitate•the•achievement•of•”Tobacco•Free•Finland•2040”.
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