Kanapių gaminių rūkymo pasekmės nepilnamečiams
Naujosios Zelandijos mokslininkų priklausomybių nuo kanapių gaminių 1997m.
tyrimo duomenys. (Seminaro, vykusio 2001 m. Dubline, Airijos Respublikoje, medžiaga,
perduota naudotis visuomeninei organizacijai „Tėvai prieš narkotikus“).

15-16 m. paaugliai, vartoję kanapes 10 ar daugiau kartų, (palyginti su
nevartojančiais)
14 kartų dažniau tampa priklausomi nuo kanapių
5 kartus dažniau turi problemų dėl alkoholio vartojimo
16 kartų dažniau yra areštuojami už nusikaltimus, nesusijusius su narkotikais
2 kartus dažniau suserga psichikos ligomis
10 kartų dažniau mėgina nusižudyti
4 kartus dažniau nebaigia mokyklos
4 kartus dažniau išmetami iš darbo

Kanapės ir vėžys
Pacientų, rūkiusių kanapių gaminius, stebėjimo duomenys

Pacientai, vartoję kanapes

Lytis

Amžius

Vėžio forma

Pasekmės

1. Kasdien, dideliais kiekiais

Vyr

19

Sinusų

Mirė

2. Kasdien, dideliais kiekiais

Vyr

28

Glandų

Tebėra gyvas

3. 2 suktinės kasdien

Vyr

27

Lūpų

Tebėra gyvas

4. 3-7 suktinės per savaitę*

Vyr

34

Glandų

Tebėra gyvas

5. Dideliais kiekiais

Vyr

20

Gerklės

Tebėra gyvas

6. 1-2 pypkės per dieną*

Vyr

38

Gerklės

Tebėra gyvas

7. Esant progai*

Mot

26

Gerklės

Tebėra gyvas

8. Esant progai *

Vyr

35

Gerklės

Tebėra gyvas

9. 15 metų + Kokainas

Mot

33

Sinusų

Gyvas

10. Dažnai

Vyr

24

Gerklės

Tebėra gyvas

11. Dažnai

Vyr

22

Gerklės

Gyvas

* Nerūkė cigarečių
Pagal P.J. Donald, Marijuana and upper aerodigestive tract malignancy in youg
patients”, 1991. Marihuana ir viršutinio kvėpavimo bei virškinimo trakto pakenkimai
tarp jaunų pacientų. G. Nahas and C. Latour (eds.), Physiopathology of Illicit Drugs:
Cannabis, Cocaine, Opiates, 39-54, Oxford,1991; Advanced malignancy in the young
marihuana smoker, in H. Friedman et al. (eds.), Drugs of Abuse Immunity and
Immunodeficiency, 33-36, London, 1991.

Stiprūs sveikatos sutrikimai vartojant kanapes
•
•
•
•

Susilpnėję gabumai moksle
Susilpnėję pojūčiai
Padidėjusi autoavarijų rizika tiems, kas vairuoja apsvaigęs
Veikia 24 valandas
Chroniški sveikatos sutrikimai

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sutrinka atmintis ir dėmesys
Sutrikimai gali išlikti ir nustojus vartoti
Priklausomybės nuo kanapių išsivystymas
Šizofrenijos išsivystymas paveiktame organizme
Trachėjos bei bronchų pažeidimai
Plaučių uždegimas + sutrikęs imunitetas prieš infekcijas
Chroniškas bronchitas
Naujagimio svorio sumažėjimas jei vartojama nėštumo metu
Didesnė rizika susirgti retų formų vėžiu

Kanapių dozės įvairovė
Tipiškoje “suktinėje” yra 5-15 mg THC (tetrahidrokanabinolio)
5-24 % THC patenka į kraują
1-2 % pasiekia smegenis
2-3 miligramai – minimalus kiekis “kaifui” pasiekti (apsvaigti)
Palyginimas su alkoholiu
Viename butelyje alaus yra apie 10 gramų gryno alkoholio
(Tai prilygsta 1/2 pintos (0,28 litro) taurei vyno.

Kuris narkotikas, kanapės ar alkoholis, yra stipresnis?
Redaktoriaus pastaba: Paskutiniaisiais metais išvestose kanapių atmainose
THC koncentracija gali būti daug didesnė, negu pateikiama šiame pavyzdyje.

