
Марихуана: небезпечні наслідки 
для підлітків 

Придатко Оксана 
Психолог, психотерапевт, 
фахівець  Міського центру 
Громадського Здоров’я м. Києва,  
30 річний досвід роботи у 
наркології, автор програм з 
навчання психологів, соціальних 
працівників, тренер з питань 
профілактики, консультування, 
реабілітації людей з хімічними 
залежностями. 
м. Київ 



марихуана, коноплі, 
шишки, трава, ґанджа, 
план, гашиш,  хеш 
(спресована суміш смоли і 
подрібнених суцвіть 
конопель), синтетичні 
речовини.  

У складі- понад 400 сполук. 

Набільш відомі: 

 ТГК тетрагідроканабінол 
(психоактивна) Смертельна доза  3 гр 
ТГК, або 60 г марихуани з 5 % вмістом 

Канабідіол (непсихоактивна) 

Тривалість дії- до 4 год при вдиханні 
коноплі та 8 годин при пероральному 
прийомі. 

Вплив марихани на організм може 
тривати до 28 днів після вживання. 

 

Поширені способи 
вживання: 
 куріння (гашиш, 

марихуана, анаша, 
спайси та інше); 

 вдихання; 
 споживання із їжею. 

 

Канабіноїди 



Факти  щодо вживання канабісу 

 У світі 192 млн.  споживачів 
канабісу;  

 Серед них 13 млн. підлітків у 
віці 15-16 років. 

 World Drug Report 2020 
https://dataunodc.un.org/data/
drugs/Prevalence-youth 
За даними української поліції, 
канабіс — найпопулярніший 
недозволений наркотик в 
Україні. 



Сучасна ситуація із вживанням канабісу 



  
 Тенденція до більш раннього віку 

вживання; 

 Зростання обсягів наркотичних 
речовин на ринку, їх доступності та 
асортименту; 

 Вживання підлітками  марихуани 
одночасно  з іншими психоактивними 
речовинами; 

 Збільшення концентрації TГК канабісу 
протягом останніх 30 років, через що у 
користувачів виникають більш 
негативні наслідки; 

 Поява синтетичних аналогів; 

 Зміни, що відбуваються у світі по 
відношенню до канабіноїдів: 
розширюється правовий доступ до 
марихуани як у рекреаційних, так і у 
медичних цілях. 

 



 Вживання марихуани  підлітками в Україні 
(за даними ін-ту соціальних досліджень ім  О.Яременко «Європейського опитування учнів щодо вживання алкоголю та 
інших наркотичних речовин» (ESPAD) від UNICEF 

 Кожен другий (48%) вказував, що пробував наркотики протягом 
життя; 

 8,7% українських підлітків хоча б раз у житті вживали марихуану;  

 У віці до 13 років марихуану спробували 1,8 опитаних підлітків,  

 За останній місяць хоча б раз марихуану пробували 2,5% 
опитаних; 

 4,6% пробували курити канабіс разом із тютюном. (Хлопців - 52%, 
дівчат - 39%). 

Найчастіше курять марихуану або гашиш (44%). 

Найбільш поширеними формами комбінування психоактивних 
речовин є куріння з вживанням алкоголю — 1,9%, куріння та 
вживання канабісу — 1,4%, вживання канабісу та інших наркотиків, 
крім канабісу — 1,3%. 

 серед тих, хто вживає дві та більше речовини, вдвічі більше 
жертв булінгу (21,2%) проти тих, хто не практикує полінаркоманію 
(9,5%)  

 



 Основні ознаки вживання 

 почервоніння очей; 

 загальна ейфорія і благодушність; 

 прискорений пульс; 

 постійне облизування губ, сухість у роті; 

 специфічний запах від одягу, шкіри, волосся 
(запах гару, злегка солодкуватий, «хвойний»); 

 висихання рогівки (сухість); 

 напади нестримного неконтрольованого 
сміху; 

 лінь, відсутність мотивації; 

 при різкій зміні обстановки - страх  та тривога; 

 посилення апетиту ( «ненажерливість»). 



Викликає занепокоєння: 

 Підлітки отримують суперечливу інформацію щодо шкоди і 
наслідків вживання, знаходяться під дією міфів («марихуана 
нешкідлива»); 

 Деякі батьки вважають, що марихуана становить менший 
ризик, ніж інші ПАР; 

 Дорослі недостатньо поінформовані  щодо наслідків 
вживання; 

 Збільшення розладів, пов'язаних із вживанням 
психоактивних речовин, марихуани, спайсів. 

 



Як працює власна ендоканабіноїдна система? 

• Канабіноїдні рецептори є в ділянках мозку, що контролюють 
короткочасну пам’ять, процес навчання, координацію, 
моторику і вищі когнітивні функції. 

• Відповідає за регулювання і баланс (гомеостаз) в організмі, 
впливає на апетит, обмін речовин, зміни імунітету, зв'язок 
між клітинами людського тіла. 

• Найвідоміші нейромедіатори - анандамід  та 2-AG. 

• Фіто-канабіноїди з рослини канабіс мають подібну до 
власних канабіноїдів структуру, приєднуються до рецепторів 
аналогічним чином, спричинюючи множинні реакції.  

• У постійних споживачів кількість рецепторів менша майже 
на 20%. 

 





Тетрагідроканабінол (ТГК) – основна психоактивна речовина 
марихуани спричинює: 

 порушує дію природнього анандаміду, 
зв'язуючись з ендоканабіноїдними 
рецепторами; 

 непрямим шляхом підвищує виділення 
дофаміну; 

 зв'язується  з рецепторами в інших точках 
головного мозку, впливає на короткочасну 
пам'ять  та координацію.  

Змінює: 
 сприйняття: більш яскраві кольори,  музика 

здається з більш насиченим звучанням тощо; 
 відчуття часу; 
 впливає на підвищення апетиту. 
 



Специфічні ефекти вживания марихуани 

 Суб'єктивний, наркотичний: порушення 
свідомості, що описується як «звуженням 
поля спостереження» з підвищенням 
«самоаналізу» і уваги до внутрішнього 
стану; 

 зміна сприйняття часу, з розтягуванням і 
уповільненням течії часу, коли «хвилини 
тягнуться вічно»; 

 уповільнення реакцій, «дроблення  та 
фрагментація мислення» і безладна мова; 

 зміна фону настрою: помірна ейфорія, 
рідше - неконтрольовані веселощі; 

 почуття віддалення і відчуження від 
реальності, синдром дереалізації / 
деперсоналізації. 

 



Вплив марихуани на мозок 
 Вплив на так звану «обрізку мозку»,  коли непотрібні або дефектні нейрони 

та синапси видаляються. Але коли система не працює належним чином, ці 
осередки залишаються на місці, роблячи мозок більш щільним. 

 Регулярне вживання канабісу скорочує мозок,  збільшує складність його 
сполучень.  

 У підлітків, які  один або два рази курили, сіра речовина збільшилася в 
обсязі. Зміни торкнулися тієї частини мозку, де розташовані каннабіноїдні 
рецептори, які реагують на наркотичні речовини в канабісу ( гіпокампі, який 
бере участь у формуванні  запам’ятовування та  орієнтації в просторі, і в 
миндалевидном тілі, яке пов'язане з почуттям страху). 

 Зменшення вироблення мозком дофаміну. 

Використовуючи ПЕТ-візуалізацію мозку, дослідники виявили, що рівень 
дофаміну в стріатумі, були нижчими у людей, які курять більше канабісу, і у тих, 
хто почав курити марихуану в більш молодому віці. Низький рівень дофаміну в 
стріатумі пов'язаний з меншими життєвими амбіціями на рівні нейронів і так 
званим «амотиваційним синдромом». 

 

 



Амотиваційний синдром  включає: 

 зниження продуктивності 
мислення; 

 зниження інтересу в цілому, з 
апатією і пасивністю; 

 зниження мотивації до навчання 
і до роботи; 

 незацікавленість в кінцевому 
результаті діяльності; 

 зниження енергії і швидка 
втомлюваність; 

 втрата інтересу та турботи про 
зовнішній вигляд і гігієну. 

 



Вплив вживання марихуани на когнітивні функції  
 

 Порушення робочої пам’яті та зниження 
самоконтролю (зростає разом із частотою вживання, 
негативний ефект довготриваліший, ніж від 
споживання алкоголю). 

 Зміни в обсязі сірої речовини в мозку може 
впливати на рівень інтелекту. Зменшення IQ на 6-8 
пунктів  серед людей, які вживали канабіс регулярно 
до 18 років. 

 Значне збільшення кількості помилок (дослідження 
Монреальського університету). 

  Зниження показників операцій мислення (рішення 
проблем, обробка інформації). Дослідження 
університету Пенсільванії 2019 року. 

 

 
 

 



Довгострокове вживання призводить до погіршення пам’яті. 

З віком люди втрачають нейрони в гіпокампі, що знижує їх здатність  
запам’ятовувати  нову інформацію.  

Хронічний вплив ТГК може прискорити, пов'язану з віком, втрату нейронів 
гіпокампу. 

 В одному дослідженні щури, що піддавалися впливу ТГК кожен день 
протягом 8 місяців (приблизно 30% їх тривалості життя), показали рівень 
втрати нервових клітин у віці від 11 до 12 місяців у два рази більше, ніж у 
порівнянні з контрольною групою. 

 

Вплив вживання марихуани на  пам’ять 
 



Вплив на успішність та навчання 

Школярі, які лише раз на місяць  вживають марихуану схильні: 

 Пропускати заняття в 4 рази частіше. Удвічі рідше вони роблять домашні 
завдання, успішність знижується практично на половину (дослідження 
Нью-Йорського университету). 

 Мають більш низькі оцінки з тестів пам'яті, вивчення нової інформації 

 Деякі дані вказують на те, що підлітки, які зловживали марихуаною, мали 
зниження інтелекту на 6-8 пунктів під час проходження тестів на 
визначення IQ. Але у тих, хто вживав наркотик у дорослому віці, така 
тенденція не спостерігалася 
https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/what-are-
marijuanas-long-term-effects-brain 

 (дослідження Новозеландських вчених) та повідомлення 
https://mentorinternational.org/) 

 Довготривале  вживання марихуани  може впливати на здатність 
навчатися. 
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Куріння марихуани та ризикована поведінка підлітків: 

• Зниження здатності робити правильні судження 
(залученість до небажаного сексу, керування 
транспортними засобами); 

• Втрата контролю над поведінкою (можна травмуватися при 
падінні, або потрапити в ДТП). 

• Проблеми в інших сферах життя, спричинені 
необережністю та неуважністю; 

• Комбінування марихуани з іншими ПАР, ризик 
передозування. 

 



Марихуана та психічні розлади 

Люди, які починають  вживати до 18 років, мають від 
4 до 7 разів більше шансів  розвитку  розладів 
психіки від вживання марихуани. 

Щоденне використання канабісу - особливо 
найміцніших його сортів - "напряму призводить до 
розвитку психозу" (дослідження Королівського 
коледжу Лондона). 

З тих, хто вживає марихуану приблизно 9 відсотків 
стають залежними від нього; до 17 відсотків серед 
тих, хто починав у підлітковому віці. 

 Дослідження National Council for Behavioral Health 

Синтетичні речовини спричиняють психози та 
тривожно-депресивні розлади, здатні дати 
початок шизофренії. 

 



Марихуана та тривожні розлади 



 концентрація  ТГК, частота вживання; 

 особистісні характеристики,  
невпевненість у собі, тривожність, як риса 
особистості; 

 генетична схильність; 

 особливості ендоканабіноїдної системи 
організму; 

 наявність психічних розладів до вживання; 

 рівень толерантності організму до ТГК. 

Що впливає на тяжкість тривожного розладу після вживання 
марихуани 



Ризики появи тривожних розладів для курців марихуани 
зростають: 

• В ситуаціях стресу, незвичній обстановці; 
• В стані  депресії та пригніченості; 
• При  одночасному вживанні інших психоактивних речовин 

та алкоголю; 
• Вживанні синтетичних аналогів ТГК - спайсів.  



Наукові дослідження свідчать 
 Часті споживачі канабісу мали високу поширеність тривожних 

розладів (панічні розлади та генералізований тривожний 
розлад), а  пацієнти з тривожними розладами мали відносно 
високий рівень використання канабісу. 

 Молоді люди, з клінічно значущою соціальною тривожністю 
частіше використовують марихуану, щоб впоратися з 
соціальними ситуаціями та уникати соціальних ситуацій, якщо 
вони не можуть використовувати марихуану (дослідження 2012 
року ). 

 Соціальне уникнення було пов'язане з проблемами марихуани. 
Чоловіки з більшим соціальним уникненням виявилися  більш 
важкими з точки зору проблем, пов'язаних з марихуаною. 

 Дівчата частіше використовують канабіс для зняття стресу та 
тривоги. 

 



Кейс 
Хлопець 20 років. 

З 14 років вживає марихуану. 

3 16 років - постійно.  

Були експерименти з ЛСД та Екстазі. 

Зараз вживає алкоголь та марихуану. 

 У 2018 році консультувався у психіатра. 

 Був поставлений діагноз: тривожний розлад. 

З 2019 року почалися судоми, настрій стрімко 
погіршувався, почала розвиватися депресія.  

Зараз має множинний психічний розлад, 
лікується у психіатра. 

Головна скарга: панічні розлади та неочікуване 
відчуття дереалізації. 



Альтернатива марихуані 

 Медитація і уважність (Mindfulness) - це два способи 
заспокоєння розуму і уповільнення тривоги.  

 Дихальні вправи. 
 Соціальні тривожні розлади добре  лікуються 

медикаментозно та когнітивно-поведінковою терапією 
(CBT). 

 



Вживання марихуани та депресія 
 Деякі люди з депресією можуть використовувати марихуану як спосіб  

поліпшити настрій;  

 Вживання канабісу пов'язано з іншими факторами, що підвищують ризик 
депресії, такими як проблеми у навчанні та безробіття; 

 При вживанні у віці до 18 років у молодих людей частіше розвивалася 
депресія і виникали думки про самогубство. Дослідження, що проводилися 
серед шістнадцятирічних підлітків, показали, що у підлітків, які вживали 
марихуану, депресія розвивалася в 4 рази частіше, ніж у тих, хто її не вживав 

 «Це дорівнює приблизно 400 000 випадків депресії в США, 25 000 в Канаді або 
близько 60 000 випадків депресії в Великобританії, яких можна було б 
уникнути, якби підлітки більше не використовували його». 

 Ризик розвитку депресії збільшується при супутніх фізичних та соціальних 
чинниках (генетична вразливість, травми, жорстоке поводження, тощо). 

Дослідження з Університету Макгілла і Оксфордського університету  

https://ndarc.med.unsw.edu.au/blog/does-Cannabis-cause-mental-illness 



Проведений систематичний огляд і метааналіз кращих існуючих 
даних  що проаналізував 23 317 осіб (з 11 міжнародних досліджень), 
щоб з'ясувати, чи пов'язане вживання канабісу у молодих людей з 
депресією, тривогою і суїцидальністю в ранньому дорослому віці. 
 

Виявлено: 

Вживання канабісу серед підлітків пов'язано зі значним підвищеним 
ризиком депресії і суїцидальної поведінки в дорослому віці. 

Рівень розвитку депресії залежить від віку початку вживання, частоти, 
концентрації ТГК, супутніх факторів. 

Дослідження Линдси А. Хайнс, Бристольская медична школа, 
Бристольский університет, BF4, Barley House, Oakfield Grove, Bristol BS8 
2BN, Великобританфя 



Довготривалі наслідки вживання марихуани 

 Ризик отримати залежність вищий, якщо почати вживати 
канабіс підлітком або робити це щодня, приблизно 10 %. 

 Підвищується ризик психотичних розладів, 
 Розлади короткострокової пам'яті,  
 Важкість у навчанні, 
 Зниження амбіцій. 



Довгосторокові наслідки (дослідження) 
• Вищий ризик ДТП 

• Збільшення, щонайменше, в півтора-два рази ризику розвитку шизофренії (досить 
переконливо доведений факт в результаті когортних досліджень, проведених в 
ряді країн). 

• Якщо людина занадто рано починає палити марихуану, його інтелектуальні 
здібності не розвиваються повністю.  

• Через куріння марихуани порушується нейронний ланцюг винагород мозку . 

• Посилюється мозковий шум, схожий на той, який відбувається при шизофренії. Це 
означає, що нейрони активуються довільно, без будь-якої закономірності, 
виробляючи непотрібну активність, утруднюючи інші когнітивні процеси.  

• Куріння марихуани у віці до 16 років може затримати розвиток мозку, особливо 
його префронтальної кори (області, що відповідає за міркування, складне 
мислення і здатність до оцінки).  

• Зниження рівня дофаміну, а отже, мотивації для роботи або досягнення життєвих 
цілей. (Стаття про те, що хронічне вживання канабісу пов'язано зі зниженою 
здатністю до синтезу допаміну). 



Цікаві посилання та ресурси: 
 Національний інститут зловживання наркотиками. "Марихуана". Фактори наркотиків. 

Національний інститут зловживання наркотиками. "Хочете знати більше? - Деякі 
поширені питання про марихуану". Марихуана: факти для підлітків  

  цікаві дослідження: https://www.jneurosci.org/content/39/10/1817 

 Відео: 
https://drugsindehersenen.jellinek.nl/ru/brain/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%b
b%d1%8f-ru/ 

 відео https://vertdider.tv/your-brain-on-drugs-marijuana/ 

 http://teens.drugabuse.gov/drug-facts/marijuana 

  NIDA for teens portal gives you acomprehensive overview on Marijuana: what it is, how it is 
used, how it looks like and on short- andlong-term effects on your body 

 http://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/cannabis_review.pdf 
UNODC  discussion paper on cannabis use, function and prevalence, effects on body and brain, 
addiction ,reasons in cannabis use, best practices in cannabis prevention and treatment 

 http://www.unodc.org/documents/wdr2014/Cannabis_2014_web.pdf  the UNDOC Word Drug 

 Report 2014 provides you with an overview on cannabis cultivation and production, a market 
analysis on the risk and harm in consumer markets as well as on cannabis supply and changes 
in policies 

 http://preventionhub.org/training/adolescent-brain  presentation on adolescent brain 
development and how drugs can affect everyone’s brain. 

 http://www.drugfoundation.org.nz/matters-of-substance/november-2013 articles on the 
difference of cannabis 30 years ago, on medical marijuana, on synthetic cannabis, on harmful 
effects of cannabis and on cannabis and driving 
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Оцінка ризику вживання марихуани 

Рівень ризику: врахуйте вік,  наявні  
проблеми зі здоров’ям та соціальні. 

 

Ніколи /  Не вживав 

Раз чи два в минулому році = низький 
ризик 

Щомісяця = помірний ризик 

Щотижня або більше = високий ризик 

 
Похвала та позитивне 
підкріплення: 

- коротка порада 

- коротке втручання 

- коротке втручання + 
можливе направлення 

 



Використовуйте відповіді на скринінговий опитник CRAFFT 

 

1. Чи доводилося тобі вести транспортний засіб у стані сп’яніння? 

2. Чи вживав ти коли-небудь алкоголь чи наркотики, щоб 
розслабится, відчувати себе краще? 

3. Чи вживав ти коли-небудь алкоголь / наркотики наодинці? 

4. Чи казали друзі, що слід  скоротити чи відмовитися від  
вживання?  

5. Чи  мав ти якісь проблеми  через вживання алкоголю чи 
наркотиків? 



 Бесіда щодо вживання 

 
 Зверніть увагу на особливі ризики у підлітків. 

 Зверніть увагу на фізіологічні відмінності  між підлітком  
і дорослим. 

 Знайдіть зв’язок  наявних , поточних  та можливих 
майбутніх проблем. 

 Використовуйте причини  першого візиту чи розмови. 

 Висловлюйте стурбованість. "Ось чому я переймаюся 
тим, що ти вживаєш марихуану… » 

 У нейтральному тоні порадьте кинути чи скоротити 
вживання. 

Важливо! 

Не надавайте  занадто багато інформації. 

Завжди запитуйте, що  підліток  думає про цю 

інформацію. 



Реагуйте на переконання підлітків 
 

 Це просто   рослина. Це все природно. 

 Це допомагає мені справлятися з поганим 
настроєм, відпочивати, навчатися, 
розслаблятися та концентруватися, зняти 
стрес. 

 Багато людей вживають (як, наприклад, 
мої батьки і у них все ок) 

 Я нікому не заважаю. Як це може бути 
шкідливим? 

 Це не викликає звикання. 

 Це краще, ніж  курити, пити, вживати ліки. 
Я роблю це надто рідко 

 Оволодій  більш досконалими, та 
неризикованими  способами  вирішення 
проблем, 

 Підлітки відрізняються від дорослих. Ми не 
знаємо,  у кого  може  виникнути проблема, 

 Багато юридичних речей іноді призводять до 
проблем. 

  Марихуана може викликати звикання, і 
підлітки піддаються більшому ризику стати 
залежними. 

 Нижчий ризик не означає ніякого ризику. 
Плюс, є дослідження, які вказують на те, що 
це може бути шкідливим. 

 Багато "природних" речей можуть бути 
шкідливими! 

 



Деякі мотиваційні питання 

 
 "Як вживання марихуани пов’язано з тим, що для  

тебе є найбільш важливим?" 

 «Як ти зрозумів, що марихуна  чимось шкодить тобі? 

 «Де ти бачиш себе через 5 чи 10 років з точки зору 
вживання марихуани?" 

 «Скажімо, ти вирішив скоротити вживання/ 
відмовитись, як би  ти вирішив робити це? З чого б 
почав?" 



  



Визначення вживання 

  



  



Дякую! 



 Оксана Придатко   
+38 (050) 910 42 31 
pridatko.oksana@gmail.com 
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