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Runsas tupakointi keski-iässä
altistaa dementialle
riski sairas
tua seuraavien kahden vuosikymmenen aika
na Alzheimerin tautiin tai muuhun demen
tiaan on yli kaksinkertainen tupakoimattomiin
ikätovereihin verrattuna. Dementiaa voitaneen
ehkäistä tupakoinnin lopettamiseen tähtäävil
lä interventioilla.
Väestön ikääntyessä dementiaan sairastu
vien määrän arvioidaan kasvavan huomat
tavasti. Ehkäisyn kannalta dementian riski
tekijöiden tunnistaminen olisi ensiarvoisen
tärkeää. Koska dementian aivomuutokset al
kavat kehittyä jo kauan ennen muistioireiden
puhkeamista, tarvitaan riskitekijöiden kartoit
tamiseen riittävän pitkä seuranta-aika, jotta
voitaisiin selvittää nimenomaan dementian
kehittymiselle altistavia tekijöitä. Tutkimus
tieto tupakoinnin ja dementian yhteydestä on
ollut ristiriitaista, ja tutkimusten puutteena on
usein ollut lyhyt seuranta-aika.
Tämän prospektiivisen seurantatutkimuk
sen tarkoituksena oli selvittää keski-iän tupa
koinnin vaikutusta dementian, Alzheimerin
taudin ja vaskulaarisen dementian riskiin yli
kahden vuosikymmenen aikana. Tutkimusko
hortti koostui 21 123 yhdysvaltalaisesta mie
hestä ja naisesta, jotka osallistuivat terveystar
kastukseen vuosina 1978–85 ollessaan 50–60
-vuotiaita. Diagnoosit määritettiin potilasre
kistereistä vuosien 1994 ja 2008 välillä.

Runsaasti keski-iässä tupakoivien

Keskimäärin 23 seurantavuoden jälkeen
5 367 miestä ja naista oli sairastunut demen
tiaan, heistä 1 136 Alzheimerin tautiin ja 416
verisuoniperäiseen dementiaan.
Tutkimuksen keskeinen löydös oli, että kes
ki-iässä yli kaksi askia päivässä polttaneiden
riski sairastua dementiaan oli yli kaksinkertai
nen tupakoimattomiin ikätovereihin verrattu
na. Alzheimerin taudin ja verisuoniperäisen
dementian riskit todettiin yhtä suuriksi. Lisäk
si dementian riskin havaittiin olevan riippu
maton aivohalvauksen esiintymisestä. Ennen
keski-ikää tupakoinnin lopettaneet sekä keskiiässä vähemmän kuin puoli askia päivässä tu
pakoineet eivät sairastuneet dementiaan sen
todennäköisemmin kuin tupakoimattomat.
Tutkimuksen tulokset ovat merkittävät,
sillä ne osoittavat tupakoinnin altistavan de
mentialle. Tulosten perusteella näyttäisi siltä,
että tupakoinnin lopettamiseen kannusta
villa interventioilla olisi mahdollista ehkäis
tä dementiaa. Ehkäisyllä olisi erittäin suuri
kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen
merkitys. ■
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