
23

SVEIKATOS MOKSLAI / 
HEALTH SCIENCES IN EASTERN EUROPE
ISSN 1392-6373 print / 2335-867X online
2022, 32 tomas, Nr.4, p. 23-25    
DOI: https://doi.org/10.35988/sm-hs.2022.134

Žurnalo tinklalapis: https://sm-hs.eu                                                                         Adresas susirašinėti: Laurynas Viduolis, el. p. l.viduolis@gmail.com

Raktažodžiai: THC, psichozė, kanapės, marihuana, 
šizofrenija.

Santrauka 
Remiantis statistiniais duomenimis, kanapės yra labiau-
siai paplitusi narkotinė medžiaga pasaulyje. Ją vartoti 
renkasi vis daugiau Lietuvos piliečių, ypač jaunimas. 
Esant tokioms tendencijoms, svarbu įvertinti, kokį po-
veikį žmonių psichikos sveikatai gali turėti kanapių var-
tojimas. Esminis šios narkotinės medžiagos psichotro-
pinis komponentas yra Δ9-tetrahidrokanabinolis (THC). 
Pastaruoju metu atliekama daug tyrimų, siekiant suprasti 
THC poveikį smegenų veiklai. Šio tyrimo tikslas - iš-
siaiškinti sąsajas tarp THC vartojimo ir psichozės. At-
likę literatūros apžvalgą kompiuterinėse bibliografinėse 
mokslinių darbų bazėse PubMed ir Google Scholar, iš-
analizavome 23 mokslinius straipsnius. Gauti rezultatai 
parodė, kad THC vartojimas kelia psichozinių sutrikimų 
riziką. Rizika tiesiogiai priklauso nuo suvartojamo kiekio. 
Asmenys, turintys polinkį sirgti psichozėmis, vartodami 
THC, gali išprovokuoti ankstesnę ligos pradžią. Įrodyta, 
kad šizofrenija sergantys pacientai, vartojantys  mari-
huaną, patiria dažnesnius ligos atkryčius bei skundžiasi 
stipriau išreikštais pozityviais simptomais. 

Įvadas
Psichozė yra sindromas, pasireiškiantis sutrikusiu santy-

kiu su realybe. Penktajame Psichikos sutrikimų diagnostikos 
ir statistikos vadovo leidime (DSM-5) apibrėžti psichozei 
būdingi simptomai: kliedesiai, haliucinacijos, nerišli kalba 
ir motorinis elgesys bei negatyvūs simptomai. Psichoziniais 
laikomi šizofrenijos spektro sutrikimai, kurie pasižymi lėtine 
eiga, trunkančia visą gyvenimą [1]. Pastaraisiais metais dau-
gėja įrodymų apie psichozinių sutrikimų ir kanapių vartojimo 
ryšį [2]. Dvi pagrindinės kanapėse randamos veikliosios 
medžiagos yra Δ9-tetrahidrokanabinolis (THC) ir kanabi-
diolis (CBD). THC yra svarbiausias komponentas, keliantis  
psichozinių sutrikimų riziką [3]. Daugėja įrodymų apie kar-
dinaliai priešingą CBD poveikį. Ši medžiaga tyrinėjama kaip 

turinti anksiolitinį poveikį, terapinį efektą socialinio nerimo, 
psichoziniams sutrikimams, pritaikoma priklausomybių gy-
dymui. Antagonistinis šios medžiagos poveikis, lyginant su 
THC, įrodytas ir neurovizualiniais tyrimais [4,5]. Vartojant 
didesnį kiekį CBD turinčių marihuanos produktų, pastebi-
mas apsauginis šio komponento poveikis [6]. Nepaisant to, 
parduodamuose kanapių produktuose THC: CBD santykis 
didinamas, keliant riziką vartotojams [7]. Didėjant kanapių 
produktų vartojimui bei THC koncentracijai juose, svarbu 
numatyti galimas pasekmes visuomenės sveikatai.

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti  psichozės ir  THC varto-
jimo sąsajas.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Atlikta literatūros šaltinių paieška kompiuterinėse bi-

bliografinėse mokslinių darbų bazėse PubMed ir Google 
Scholar, naudojant raktinius žodžius ir jų derinius: THC, psi-
chozė, kanapės, marihuana, šizofrenija (angl.THC, cannabis, 
psychosis, schizophrenia). Analizuoti moksliniai straipsniai 
anglų kalba, atitinkantys tyrimo temą.

Tyrimo rezultatai
THC vartojimo paplitimas. Δ9-Tetrahidrokanabinolis 

(THC) yra viena iš pagrindinių kanapėse esančių veikliųjų 
medžiagų. Ji daro psichotropinį poveikį žmogaus smegenims 
ir, veikdama per endokanabinoidų - CB1 ir CB2 receptorius, 
sukelia apsvaigimo būseną [8]. Dėl šios priežasties kanapės 
ir jų produktai yra plačiai paplitę visame pasaulyje, nors jų 
vartojimas vertinamas nevienareikšmiškai.  Ilgą laiką mari-
huanos vartojimas buvo nelegalus, tačiau XXI a. dalis vals-
tybių įteisino jos produktų vartojimą medicininiais, o dalis 
ir rekreaciniais tikslais. Kanapės laikomos populiariausiu 
narkotiku pasauliniu mastu, o 2017 metais nustatyta, kad re-
kreaciniais tikslais jas vartoja net 188 milijonai žmonių, kas 
sudaro 3,8 proc. pasaulio populiacijos [9]. Šie skaičiai turi 
tendenciją didėti. Nustatyta, kad asmenų, vartojusių kanapes, 
skaičius per 10 metų (nuo 2010 iki 2019 m.) padidėjo 18 
procentų [10]. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos 
centro  (EMCDDA) duomenimis, Lietuvoje 2016 metais 
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15-64 m. amžiaus grupėje buvo 2,7 proc. asmenų, vartoju-
sių kanapių produktus bent kartą per pastaruosius  metus. 
Kiek didesnė dalis – 7,4 proc.  stebėta 15-24 m. amžiaus 
grupėje. Lyginant bent kartą gyvenime kanapes vartojusius 
asmenis, didesnė dalis – 15,9 proc. (15-24 m.)  prieš 10,9 
proc.  (15-64 m.) identifikuota jaunesnių tiriamųjų tarpe. Prie 
THC vartojimo populiarumo prisideda ir nauji, alternatyvūs 
rūkymui vartojimo būdai. Šiuo metu paplitęs  vartojimas 
filtruojant kanapių dūmus per vandenį, naudojant specialų 
prietaisą „bongą“. Daugelis naudoja elektroninių cigarečių 
skysčius, įsotintus  THC, arba kanapių produktais. Kiti pa-
plitę vartojimo būdai yra įvairūs kepiniai, saldainiai, gėrimai, 
prisotinti kanapių produktų. Šis būdas yra pavojingas, nes 
sukelia uždelstą veikimą, tad kyla didesnė rizika perdozuoti 
[11]. Akivaizdu, kad marihuanos, o tai reiškia ir THC, varto-
jimas plačiai paplitęs visame pasaulyje. Mūsų šalyje jaunesni 
asmenys vis dažniau išbando šią narkotinę medžiagą. 

THC biologinis poveikis. Kanapėse yra daugiau nei 100 
skirtingų kanabinoidų, tačiau gausiausiai jose aptinkamas 
psichoaktyvus junginys yra THC [12]. Jis yra dalinis endo-
kanabinoidų - CB1 ir CB2 receptorių agonistas. CB1 yra su 
G baltymu susiję receptoriai, aptinkami įvairiose smegenų 
srityse. Didesni jo kiekiai identifikuoti naujojoje žievėje, 
hipokampe, migdole, smegenėlėse, pagumburyje bei pamato 
branduoliuose. Šie regionai siejami su kognityvinėmis funk-
cijomis, „apdovanojimo sistema“, emocijų reguliacija [13]. 
Veikdamas receptorius minėtuose regionuose, THC daro 
įtaką smegenų veiklai, kuri pasireiškia elgesio pakitimais, 
smarkiu apetito pojūčiu, pastebėtas ir pykinimą mažinantis 
efektas [14]. Veikdamas psichikos procesus, THC gali sutrik-
dyti atmintį, judesių koordinaciją, o tai sunkina vairavimo 
funkciją. Ilgalaikis marihuanos vartojimas siejamas su pri-
klausomybės išsivystymu [15]. 

THC sąsajos su psichoze. THC turinčių produktų varto-
jimas glaudžiai susijęs su psichozės simptomų pasireiškimu 
bei psichozinių sutrikimų, tokių kaip šizofrenija, vystymusi 
[16]. Šis ryšys pasižymi įvairiomis savybėmis, kurias supra-
tus, būtų galima susidaryti platesnį požiūrį apie THC varto-
jimo pasekmes. Skirtingi aspektai, didinantys  psichozės for-
mavimosi riziką, gali lemti tam tikrus sprendimus klinikinėje 
praktikoje. Įrodyta kanapių vartojimo rizika  išsivystyti psi-
chozei [17]. Galimybės išsivystyti lėtiniams psichoziniams 
sutrikimams, tokiems kaip šizofrenija, didesnės tarp vartojan-
čių marihuaną. Galimybių santykis buvo didesnis tarp gausiai 
vartojančių, lyginant su bandžiusiais nors kartą gyvenime 
[18]. Tai rodo, kad pasekmės priklauso ir nuo medžiagos 
dozavimo. Siekdami atpiginti marihuanos išgavimo kaštus, 
augintojai didina THC kiekį naujose augalų veislėse, taip 
keldami riziką ją vartojantiems asmenims susirgti šizofre-
nija. Nustatyta, kad svarbūs psichozių  rizikos veiksniai  yra 

jaunas vartotojų amžius, didelį THC kiekį turinčios veislės 
bei sintetinių kanabinoidų vartojimas [19]. Asmenys, turintys 
polinkį į psichozę, vartodami marihuaną gali paankstinti 
gresiančios ligos pradžią ir išprovokuoti pirmąjį jos epizodą. 
Toks poveikis ypač aktualus paaugliams [20,21]. Kai kurie 
jau sergantys šizofrenija pacientai nusprendžia tęsti kanapių 
produktų vartojimą arba, būdami priklausomi nuo marihu-
anos, nepajėgia įveikti priklausomybės. THC ekspozicija į 
smegenis gali lemti sunkias pasekmes sergantiesiems. Mari-
huana paveikia ligos eigą – vartojančių  dažnesni atkryčiai, 
lyginant su nevartojančiais ar metusiais vartoti  pacientais. 
Kanapes vartojantiems pacientams pasireiškia daugiau po-
zityviųjų simptomų. Ryšys su negatyviaisiais  simptomais 
nebuvo nustatytas [22,23]. Išnagrinėti duomenys apie THC 
ir psichozės sąsajas leidžia suprasti, kad kanapių vartojimo 
įtaka psichikos sveikatai yra reikšminga ir kliniškai svarbi.

Išvados
1. THC turinčių medžiagų vartojimas kelia psichozinių 

sutrikimų riziką. 
2. THC keliama rizika tiesiogiai priklauso nuo suvarto-

jamo šios medžiagos kiekio ir dažnumo. 
3. THC turinčių produktų vartojimas gali paankstinti  

ligos pradžią asmenims, turintiems polinkį sirgti psichoze.
4. Šizofrenija sergantys ir marihuaną vartojantys asme-

nys didina dažnesnių ligos atkryčių bei pozityvios psicho-
patologijos pasireiškimo riziką.
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Summary
Based on statistical data, cannabis is the most used drug 

worldwide. Its popularity is growing among Lithuanian citizens, 
especially the youth. Having this tendency in mind it is impor-
tant to evaluate the risks for public health, arising from canna-
bis use. The essential psychotropic component of this drug is Δ9-
tetrahydrocannabinol (THC). A lot of research is being made lately 
to understand THC effects on brain functioning. This study aims 
to find out the link between THC usage and psychosis. We ana-
lyzed 23 research articles on PubMed and Google Scholar. The 
results showed that THC usage increases the risk for psychotic 
disorders development. The risk depends on the dose directly. Pe-
ople who have a risk for psychotic disorders development can pro-
voke earlier disease onset by using THC-containing products. It 
is also proved, that patients with schizophrenia diagnosis experi-
ence more frequent relapses and develop more positive symptoms 
when using marijuana.  
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