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Päihteet & psykoosiriski

• Psykoosisairaudet ovat kehityksellisiä sairauksia, jonka patogeneesiin vaikuttaa perimä ja 
eri aikakausilla vaihtelevat ympäristötekijät

• Aihepiiriä tutkittu paljon, mutta silti vain muutamia pitkittäisjulkaisuja, jossa nuoruuden 
aikainen oireilua otettu huomioon 



Päihteet & psykoosiriski

• Kannabis riskitekijänä psykoosisairauksien osalta tunnetaan hyvin
• Riski kasvaa käyttömäärän mukaan, riski erit. säännöllisen ja runsaan käytön suhteen kuvattu 

vakuuttavasti
• Nuorena aloitettu käyttö
• Korkea THC / matala CBD – suhteen valmisteet
• Psykoosialttius, muut ympäristötekijät, itselääkintää, genetiikkaa?

• Tupakointi riskitekijänä tuoreempi tulokas
• Pitkään ajateltiin että skitsofreniaa sairastavien runsas tupakointi olisi itselääkintää
• Lancetissa julkaistiin vuonna 2015 Gurillon meta-analyysi, joka nosti tupakoinnin riskitekijänä 

vahvasti esille
• Riski kasvaa käyttömäärän mukaan, erit. päivittäinen ja runsas käyttö riskitekijänä kuvattu
• Nuorena aloitettu käyttö
• Ympäristötekijät, itselääkintää, genetiikkaa?

• Imppaamisesta / inhalanttien käytöstä ja psykoosiriskistä ei yhtään pitkittäistutkimusta, ja 
poikkileikkaustutkimuksia vain muutama



Päihteet ja aivot

• Nuoruudessa tapahtuu voimakasta aivojen kehitystä ja muovautumista etenkin 
prefrontaalikorteksin alueella

• Kannibinoidit häiritsevät endokannabinoidijärjestelmän toimintaa
• Tupakan nikotiini häiritsee asetyylikoliniinijärjestelmän toimintaa
• Liouttimet neurotoksisia ja häiritsevät myös GABA/glutamaatti tasapainoa 

• Nuoruus on herkkä aikaikkuna ulkoisille häiriötekijöille
• Eläintutkimusten perusteella teini-ikään vs. aikuisuuteen ajoittuvalla päihdealtistuksella on 

erilainen vaikutus aivojen kehitykseen
• Haitta kehityksen kannalta todennäköisesti suurempi mitä aikaisemmin altistus tulee

• Eläinkokeissa GABA-, glutamaatti-, dopamiinijärjestelmien häiriöitä on kuvattu 
runsaan nuoruusaikaisen päihdealtistuksen seurauksena

• Prefrontaalikorteksin projektiot
• Mesolimbinen järjestelmä



Kannabis ja aivojen kehitys



Tavoite

1. Onko nuoruuteen ajoittuva päihteiden käyttö yhteydessä 
psykoosiriskiin?
I. Kannabiksen käyttö ja psykoosiriski
II. Päivittäinen tupakointi ja psykoosiriski
III. Imppaaminen ja psykoosiriski

2. Mikäli niiden välillä on yhteys niin selittyykö löydös nuoruuden 
aikaisilla psykoosioireilla tai muilla sekoittavilla tekijöillä?



Metodit

• Pohjois-Suomen Syntymäkohortti 1986
• Otoskoko vaihteli 6058 – 6542 henkilön välillä
• Tieto päihteiden käytöstä ja psykoosioireista kartoitettiin yhdessä 

mittauspisteessä 15-16 vuoden iässä
• Tieto psykoosiin sairastumisesta saatiin kansallisista rekistereistä 

2015 vuoden loppuun saakka (30 vuotiaaksi)
• Cox regression avulla tutkittiin kannabiksen käytön, päivittäisen 

tupakoinnin, imppaamisen ja psykoosiin sairastumisen välistä 
yhteyttä
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Diagnoosit

• Skitsofrenia
• Skitsoaffektiivinen häiriö
• Harhaluuloisuushäiriö
• Kaksisuuntainen mielialahäiriö, psyykoottisia piirteitä
• Vaikea-asteinen masennus, psykoottisia piirteitä
• Lyhytaikainen reaktiivinen psykoosi
• Muu psykoosi (F29 ja muut psykoosidg:t tämän alla)



Päihteiden käyttö

• Seurantatutkimus 15-16-vuotiaana
• Itseraportointi
• Kahdella kyselylomakkeella
• Tupakointi, alkoholin käyttö, imppaaminen, kannabiksen käyttö, muut päihteet

(amfetamiini, LSD, opioidit jne.), reseptilääkkeiden käyttö päihtymistarkoituksessa

• Tässä tutkimuksessa käytettiin kysymyksiä:
• Have you ever used marihuana or hashish? (never, once, 2–4 times, 5 times or more, I use regularly)
• 1. Do you currently smoke cigarettes daily (at least 1 cigarette/day, no/yes)? 2. How many filtered or unfiltered cigarettes you smoke per 

day (n). This was categorized into three levels (no daily smoking (ref), 1–9 cigarettes/day and ≥10 cigarettes/day).
• Have you ever tried or used any of the following substances? - Sniffing thinner, glue, etc. for intoxication (never, once, 2–4 times, 5 times or 

more, or I use regularly)



Tuloksista





Adolescent cannabis use, baseline prodromal
symptoms and the risk of psychosis

• Using cannabis 5 times or more in adolescence associated with increased risk of any psychotic disorder until the age of 

30 after adjustments for psychotic experiences, other substance use (at age 15-16 years) and parental psychosis (HR = 

3.01, 1.14 – 7.98)

• Dose-reponse effect

• Experiencing psychotic experiences at baseline and having used cannabis was strongly related to psychosis outcome

• When the psychosis diagnoses were analysed separately, diagnoses of psychotic depression (HR = 9.74, 95% CI 3.83–

24.73) and schizophrenia spectrum disorder (HR = 11.18, 95% CI 3.16–39.62) were associated with cannabis use. No 

statistical significance was reached for schizophrenia, bipolar disorder with psychotic episodes and other psychosis in 

cannabis users v. controls





Smokin‘ hot: adolescent smoking and the
risk of psychosis

• Daily smoking of ≥10 cigatteres in adolescence associated with increased risk of any psychotic

disorder until the age of 30 after adjustments for psychotic experiences and other substance

use at 15-16 years, parental psychosis and parental substance use disorder (HR = 2.00, 1.13 –

3.54).

• Dose-response effect

• Early initiation of daily smoking (≤13 years) associated with increased risk of psychosis
compared to later initiation after adjustments (HR = 2.82, 1.12– 7.18)





Adolescent inhalant use and psychosis risk – a prospective 
longitudinal study

• Using inhalants 5 times or more associated with increased risk of any psychotic

disorders after adjustment for for psychotic experiences and other substance use

at 15-16 years and parental substance use disorder and any other psychiatric

disorder (HR = 3.06, 1.05 – 8.95)

• Dose-response effect





Yhteenvetoa

• Toistuva kannabiksen käyttö, päivittäinen tupakointi ja toistuva inhalanttien käyttö olivat 
riskitekijöitä psykoosisairauden kehittymiselle

• Riski nousi altistuksen mukaan
• Psykoosioireet nuoruudessa, muu nuoruuden aikainen päihteiden käyttö tai vanhempien 

psykoosisairaus/päihdehäiriö ei selittänyt yhteyttä

• Aikaisin aloitettu päivittäinen tupakointi oli yhteydessä korkeampaan psykoosiriskiin
• Kumulatiivinen altistus, genetiikka, syrjäytymiskehityksen merkki?

• Tutkimuksessa erottui ryhmä jolle kasaantui kaikista runsain päihdekäyttö, ja nuori joka oli 
käyttänyt useita päihteitä oli suurimmassa riskissä sairastua psykoosisairauteen

• Kumulatiivinen altistus, genetiikkaa, syrjäytymiskehityksen merkki vai jotain muuta?



Yhteenvetoa

• PROD – screen positiiviset henkilöt jolla oli kannabiksen käyttöä 
sairastuivat todennäköisemmin psykoosiin
• Toisaalta 30% raportoi 3 tai enemmän psykoosioiretta viimeisen 6kk 

aikana
• Syytä tutkia ja seurata sellaisia nuoria tarkemmin jotka raportoivat 

toistuvasti psykoosioireita



Kysymyksiä?



Kiitos mielenkiinnosta!


