Kannabis ja mielenterveys

Torsti tutkalla

Mielen/psyykkinen/henkinen pahoinvointi
on reaktio elämään
Matka syntymästä kuolemaan muodostaa elämämme tarinan. Tällä matkalla kohtaamme
epätoivoa, iloa, rakkautta ja yksinäisyyttä. Joskus mielemme voi reagoida elämässämme kohtaamiimme tapahtumiin ja kokemuksiin tavalla,
joka voi olla erittäin piinallinen sekä meille itsellemme että läheisillemme. Lääkärit kutsuvat tätä
reaktiota elämään ”psyykkiseksi sairaudeksi”.
Päihteet vaikuttavat
mielenterveyteen/psyykkiseen hyvinvointiin
Me juomme viinaa ja käytämme huumeita saadaksemme mielihyvää, poistaaksemme kivun,
tai jos ei ole mitään parempaakaan tekemistä.
Päihteiden käyttö osana elämäämme vaikuttaa
mielenterveyteemme. Päihteiden vaikutus voi
olla hyvinkin erilainen, yksilöstä, päihteestä ja
käyttötavasta riippuen.
Nämä seuraavat tarinat on luotu keskusteluista
psykiatrisessa hoidossa olevien ihmisten kanssa.
Tämä on tarina Torstista ja siitä miten
kannabis vaikuttaa hänen elämäänsä
ja mielenterveyteensä.

Torsti

Miina

Jape

Jumala

Aivojen kemiallinen toiminta

Aivosi ovat monimutkaisin asia koko tietämässämme maailmankaikkeudessa - aivosi sisältää 100
biljoonaa erityistä solua, joita kutsutaan hermosoluiksi. Hermosolut viestittävät toisilleen asioita
tuottamalla kemiallisia yhdisteitä. Aivoissa toimii
siis eräänlainen kemiallinen sähköposti systeemi.

vähentämällä dopamiinin määrää aivoissa.
Alkoholi vaikuttaa myös elimistösi kykyyn tuottaa
GABAA (eli gamma-aminovoihappoa ja glutamiiniä. GABA rentouttaa ja rauhoittaa, tekee olosi
ensin hyvinvoivaksi, ennen kuin mieltäsi piristävä
(stimuloiva) glutamiini alkaa tasoittaa oloasi.

Näitä kemiallisia yhdisteitä on yli 80 eri tyyppiä.
Niitä kaikkia kutsutaa hermovälittäjäaineiksi ja
niillä on tärkeä (mutta ei vielä täysin ymmärretty)
osuus mielen sairauksissa.

Kannabiksen ja monen muun päihteen käyttö
vapauttaa dopamiinia, aivojen välittäjäainetta, joka tuottaa mielihyvän tunnetta. Liian suuri
määrä dopamiinia aivoissa voi kuitenkin aiheuttaa ongelmia. Monet lääkeaineet, joita käytetään
psykoosien ja skitsofrenian hoidossa, vähentävät
dopamiinin määrää aivoissa. Aivojen välittäjäaineiden tasapaino aivoissasi vaikuttaa mielialoihisi
ja ajatuksiisi ja siten myös mielenterveyteesi ja hyvinvointiisi.

Alkoholin ja monen muun päihteen käyttö vapauttaa hermovälittäjäainetta dopamiini, joka
tuottaa mielihyvän tunetta. Tiedämme myös, että
monet lääkeaineet, joita käytetään psykoosien ja
skitsofrenian (jakomielitauti) hoidossa, toimivat

Alkoholi ja muut päihteet

Jos juot paljon ja lopetat juomisen yhtäkkiä, GABAN tuotanto aivoistasi loppuu heti, mutta glutamiinin tuotanto jatkuu. Tämä ylimääräinen
glutamiini aivoissasi voi aiheuttaa juoppohulluuskohtauksen, kouristelua ja pysyviä hermovaurioita. Glutamiini vaikuttaa myös siihen miten koemme ja ymmärrämme todellisuuden.
Piristivät aineet eli stimulantit lisäävät noradrenaliinin tuotantoa. Ekstaasi tehostaa sekä noradrenaliinin että serotoniinin (joskus kutsutaan 5HT:ksi)
tuotantoa. LSD lisää myös serotoniinin tuotantoa.
Stimulanttien, kuten pirin (amfetamiinin), kokaiinin tai ekstaasin käyttö voi vahingoittaa serotoniinin valmistuskykyäsi. Tämä voi aiheuttaa tie-

tyntyyppisen pitkäaikaisen masennuksen, jota on
vaikea hoitaa.
Pitkään jatkunut alkoholin käyttö tuhoaa aivosolujasi. Aivosolujesi tuhoutuminen saattaa aiheuttaa sinulle keskittymisvaikeuksia, muistihäiriöitä,
harkintakyvyn muutoksia ja vaikeuksia tunteittesi
kontrolloimisessa.
Monien aineiden sekakäyttö voi aiheuttaa ennalta
arvaamattomia seurauksia niinkin herkkään ja monimutkaiseen elimeen kuin aivosi.

Kannabiksen kemiaa

Kannabiksen savu sisältää yli 2000 eri kemikaalia.
Noin kymmentä näistä kemikaaleista kutsutaan
kannabinoideiksi. Kannabinoidi nimeltä THC vaikuttaa päihdyttävästi, kun taas CBN ja CBD tuottavat rentouttavamman ja chillimmän vaikutuksen.
Kun poltat kannabista, kannabinoidit siirtyvät
keuhkojesi kautta verenkiertoon ja sieltä aivoihisi. Aivoihin päästyään kannabinoidit stimuloivat
kannabisreseptoreita. Silloin aivojen kemiallinen
tasapaino muuttuu, joka johtaa pilvessä olemisen
tunteeseen (getting high). Jotkut synteettiset kannabinoidit vaikuttavat kannabinoidireseptoreihin
voimakkaammin kuin tavallinen kannabis. Siksi
niiden vaikutukset voivat olla monin verroin voimakkaampia ja yliannostustapauksissa huomattavan vaarallisia.

Diippii shittii ollu viime aikoina…
tosi diippii shittii.

THC = tetrahydrokannabinoli
CBD = cannabidioli
CBN = cannabinoli

Ei pysty kelaa asioita kunnolla,
jutut vaan pyörii ympyrää päässä.

Varoitusmerkit ja laukaisevat tekijät
”Ne” kyylää mua ostarilla.

Jotkut meistä sairastuvat mielen sairauksiin, toiset eivät. Kukaan ei osaa sanoa miksi näin on. Torsti on sairastumassa, vaikka hän ei itse sitä vielä tiedä. Ensimmäisiä
merkkejä mielen järkkymisestä voidaan havaita viikkoja tai kuukausia ennen sairastumista. Oireina voivat olla mm. ahdistuneisuus ja jännittyneisyys, eristäytyminen,
vetäytyminen, mökkiytyminen, univaikeudet ja välinpitämättömyys omasta ulkonäöstä.
Jos olet kannabiksen päivittäiskäyttäjä, voit huomata käyttäväsi kannabista useammin kuin aiemmin. Tämä on tavallista, koska kannabiksen polttaminen on käyttäjän
mielestä miellyttävää. Se voi auttaa rentoutumaan ja nukkumaan ja voi jopa saada
Salatut elämät vaikuttamaan siedettävältä.
Ei ole olemassa selkeää tieteellistä näyttöä siitä, että kannabis aiheuttaisi mielenterveysongelmia ihmisille, joilla ei muutoin olisi mielenterveysongelmia. Yleisesti
kuitenkin uskotaan, että Torstin kaltaisilla ihmisillä kannabis voi laukaista piilevän
sairauden. Jos poltat kannabista koko ajan, voi olla vaikeaa määrittää, helpottaako
kannabis oloasi vai pahentaako se sitä – se saattaa jopa tehdä molempia samaan
aikaan.

Asioita, joita voit itse tehdä:
Opettele tunnistamaan mielenterveysongelmat ennakoivasti.
Opettele toimia, joilla voit ehkäistä sairastumista.
Kysy tämän lehtisen antajalta ohjeita varoitusmerkeistä ja ennakoinnista.

Oli pakko varmistaa ettei ”Ne”
seuraa mua himaan.

Lukee mun ajatuksia.

Kuiskailee ja kyylää.

Vainoharhaisuus
Varmaankin jokainen kannabiksen polttaja on tullut tutuksi sen epämiellyttävän
harhaisen tunteen kanssa, että häntä seurataan, hänestä puhutaan, hän on tarkkailun alaisena, tai KGB:n agenttivarikset seuraavat hänen jokaista liikettään. Ilmiötä
kuvataan usein termillä ”Foliohattu”, koska tulee halu suojata ajatukset Valtion salakuuntelulta vaikka rakentamalla ajatusten lukua estävä Foliohattu. Tämä harvoin
pitää paikkansa, vaikka tuntuukin todelliselta, eikö?

Yks ilta Kekkonen alko
lähettämään varotuksia ”niistä”.

Mun pää on läpinäkyvä.

...on siis täysin selvää
että ”ne” tietävät
mitä ajattelet

Vainoharhoja ja paranoidisuutta aiheuttavat pääasiassa stimulantit (amfetamiini,
kokaiini ja MDPV) sekä kannabis. Vainoharhainen olo johtuu yleensä kannabiksen
käytöstä tuntemattomassa paikassa tai tuntemattomien ihmisten seurassa, varsinkin silloin kun itse on pilvessä ja muut eivät ole. Jos vainoharhaisuus johtuu kannabiksen käytöstä, se yleensä loppuu muutaman tunnin päästä.
Joidenkin huumeiden vaikutukset voivat olla hyvin samankaltaisia kuin mielenterveysongelmien aiheuttamat oireet. Vainoharhaisuus voi olla mielisairauden oire.
Torstin vainot ovat erittäin häiritseviä ja rajoittavia, eivätkä poistu kannabista polttamalla. Kannabiksen polttaminen todennäköisesti vain pahentaa Torstin oireita.

Ne tietää mitä mä kelaan.

Jos tunnet olosi vainoharhaiseksi, hakeudu rauhalliseen paikkaan, jossa koet olosi
turvalliseksi.

Asioita, joita voit itse tehdä:
Vältä pilvenpolttoa vieraissa tai oudoissa paikoissa.
Jos kuitenkin menet vieraaseen paikkaan, mene selvinpäin.
Jos noija iskee, hakeudu turvalliseen paikkaan.

Diippii shittii.

Salaiset viestit ja mielen valvonta
Onko Ipodisi puhunut sinulle viime aikoina? Tietävätkö muut ihmiset ajatuksesi?
Voiko joku muu valvoa ajatuksiasi? Onko sinulla ajatuksia, joita muut eivät ymmärrä
tai usko?
Kun olet pilvessä, saat todennäköisesti mielettömiä oivalluksia ja kuningasideoita,
jotka ikävä kyllä osoittautuvat yleensä häröiksi keloiksi, joita tuskin edes muistat
kun pilvi haihtuu. Torstin päässä tapahtuva myllerrys ei todennäköisesti johdu pelkästään pilvestä, mutta sillä on kuitenkin vaikutusta asiaan.
Jos poltat päivittäin, on vaikeata sanoa auttaako kannabis vai pahentaako se tilaasi.
Sinulle tuskin tekisi pahaa keskeyttää ja pitää taukoa pilvenpoltossa, jotta havaitsisit mahdollisia positiivisia muutoksia olotilassasi. Päivittäiskäyttäjät huomaavat,
että kannabiksen positiiviset vaikutukset voivat palata tauon jälkeen.

Asiat joille voit itse tehdä jotain:
Pyri pysymään reaalimaailmassa tarkistamalla tosiasiat ystäviltä / läheisiltä.
Pidä säännöllisiä taukoja cannabiksen käytöstä.

Äänien kuuleminen

Mä tiedän mikä täs on takana,
sen täytyy olla noissa piuhoissa.

Elämää häiritsevien äänien kuuleminen on tyypillistä skitsofreniatyypin sairauksissa. Syitä äänien kuulemiselle on varmaankin yhtä paljon kuin ääniäkin. Jokaisella
ääniä kuulevalla ihmisellä on omanlaisensa kokemus niistä: jonkun äänet voivat olla
ystävällisiä, ja toinen taas kuulee häiritseviä, jopa pelottavia ääniä.
Jotkut käyttävät pilveä ääniä kuullessaan ja kertovat sen helpottavan niiden hallitsemista ja kontrolloimista. Toiset taas kertovat kannabiksen käytön pahentavan
olotilaa ja jopa vain lisäävän äänien kuulemista.
On äärettömän tärkeää olla itselleen rehellinen ja tarkkailla, kuinka kannabis omalla
kohdalla vaikuttaa. Jos koet, että kannabis auttaa, sinun täytyy osata kertoa se itsellesi ja muille ihmisille. Saatko esimerkiksi kannabiksen ja alkoholin yhdistelmästä
rauhallisen ja levollisen olon? Vai oletko vain sekaisin ja tiedottomana arkisista huolista?

Asioita, joita voit itse tehdä:
Kannabiksella on monia vaikutuksia. Mieti, mitä niistä haluat ja
miten vältät ei-toivotut vaikutukset (katso sivu 22).
Opettele muitakin rentoutumis- ja stressinhallintakeinoja.

Mut mihin ne on jemmannu
sen lähettimen.

Alienit lattialaudoissa
Torsti uskoo, että alienit ovat sekoittaneet hänen piuhansa ja lähetin on löydettävä, jotta asiat saataisiin kuntoon. Torstin käytös kertoo onneksi ympäristölle, ettei
kaikki ole kohdallaan, vaikka hän itse niin luulee. Ystävät hoitavat hänet mielenterveyspoliklinikalle.

Torsti…
Torsti, kuuluuko mitään?
Minä olen hoitaja Pajarinen ja
tässä on Lääkäri Kolotuhina.

Psykoottinen käytös ja alienien piilottaman laitteen etsintä ympäri huoneistoa kertovat siitä, että Torsti ei todellakaan pysty itse hallitsemaan tilaansa tai hoitamaan
itseään.
Torstin päästessä sairaalaan tilanne helpottuu. Hän saa lääkityksen, joka auttaa
pahimman yli. Henkilökunta painottaa, ettei hänen pidä käyttää mitään muita
lääkkeitä, jotta psykoosi saadaan talttumaan. Kaikki, mitä Torsti kertoo lääkärille,
on luottamuksellista ja auttaa hänen jatkohoidossaan. Suuri osa hoitohenkilökunnasta ymmärtää huumeidenkäyttöä, mutta lain mukaan hoitajat eivät voi sallia
huumeidenkäyttöä sairaalassa tai psykiatrisessa sairaalassa. Torstin tavarat todennäköisesti tutkitaan hänen joutuessaan sairaalaan. On hyvä muistaa, että tässäkin
tilanteessa huumeiden hallussapito voi johtaa vaikeuksiin.

Asioita, joita voit itse tehdä:
Kerro henkilökunnalle rehellisesti huumeidenkäytöstä.
Muista, että Huumeiden käyttö ja hallussapito on Suomessa laitonta.

Diagnoosi on
yksinkertaisesti sanottuna
Skitsoidityyppisesti oireileva
psykosympaattistyyppinen
hörömpölömtsägädägä…

Diagnoosi, hoito ja lääkitys

Kannabiksen eri muodot.

Lääkärit ovat todennäköisesti sitä mieltä, että Torstin oireet ovat psykoottisia tai
että Torsti on psykoosissa. Jotkut lääkärit voivat jopa käyttää termiä kannabispsykoosi.

Kannabis jakautuu Suomessa pääosin kahteen tyyppiin: Kukka (budi, buddha,
gugu, yrtti, Nuppu) ja Hasis (lätkä, peruslätkä, Perinteinen, PL, hasa). Yleisesti ajatellaan, että näistä nimenomaan kukka aiheuttaa eniten paranoidisia ajatuksia ja muitakin tässä lehtisessä kuvattuja oireita. Tämä johtuu korkeasta THC-pitoisuudesta ja
vähäisistä CBN- ja CBD-pitoisuuksista. Suomesta saatavan kukan THC-pitoisuus on
noussut hyvin korkealle kasvattajien suosiessa lajikkeita jotka sisältävät runsaasti
THC:tä (jopa 25%) ja jalostaessa kasvejaan tähän suuntaan. Samaan aikaan CBD ja
CBN pitoisuudet ovat laskeneet. Monet pitkään kannabista polttaneet ihmiset kokevat tämän negatiivisena ja jopa Kannabiksen laatua heikentävänä tekijänä. Korkea
THC-pitoisuus on myös erityisen haitallista ajatellen nuoria, jotka todennäköisesti
törmäävät juuri voimakkaaseen kukkaan ensimmäistä kertaa kannabista hankkiessaan. Homeista kukkaa tulee ehdottomasti välttää, koska siitä on suuri riski saada
krooninen keuhkosairaus.

Jotkut ihmiset sairastuvat vain kerran, eivätkä koskaan enää koe psykoottista jaksoa. Toiset taas saattavat kokea monia sairastumisia. Jos psykoottisia jaksoja on
toistuvasti, on mahdollista että Torsti saa skitsofreniadiagnoosin.
Torstin tilanne vaatii, että hän viettää viikkoja tai kuukausia sairaalassa. Hänelle
annetaan voimakkaita lääkkeitä joita kutsutaan antipsykooteiksi. Antipsykootit vähentävät Torstin psykoosioireita ja auttavat häntä selviämään päivittäistä elämästä.
Antipsykooteilla voi olla epämiellyttäviä sivuvaikutuksia (esim. painonnousu), joita
voidaan kuitenkin hillitä.
Kannabis heikentää antipsykoottien vaikutusta. Torstin toipuminen kestää kauemmin ja lääkitystä tarvitaan enemmän, jos hän jatkaa kannabiksen polttelua. Kannabis lisää pitkään käytettynä myös masennus- ja ahdistusoireita. Jos Torsti kuitenkin
käyttää kannabista hoidon aikana, hänen on silti otettava lääkkeitä.

Asioita, joita voit itse tehdä:
On parempi jatkaa antipsykoottien syömistä, vaikka
ei saisikaan kannabiksen käyttöä lopetettua.

Synteettinen Kannabis toimii hyvin pienillä annoksilla.
Sitä ei pidä annostella kuin kukkaa.
Syntettisten kannabinoidien vaikutukset riippuvat täysin siitä, mitä polttaa. Jotkut
aiheuttavat lievää euforiaa, kun taas toiset voivat pistää hetkessä päälle ketamiinin
kaltaisen tripin. Varmista siis, mitä olet kokeilemassa.
AM-2011 (Black Mamba) voi olla hyvin pelottava kokemus, johon voi kuulua voimakkaita hallusinaatioita ja pelkoa. Yhdistettynä fyysisiin oireisiin se voi aiheuttaa paniikkikohtauksen. Yleensä pelot ja hallusinaatiot väistyvät melko pian.
Poltettuna vaikutukset alkavat muutamissa sekunneissa. Isoa annosta kokeilevalle ensikertalaiselle vaikutukset voivat olla ylivoimaisen vaikeita. Voi tuntua kuin
keuhkot räjähtäisivät, sydän voi lyödä niin että se tuntuu tulevan rinnasta ulos, ja
tasapaino voi heittää. Jotkut käyttäjät ovat joutuneet sairaalaan hengitysvaikeuksien, oksentamisen ja voimakkaan allergisen reaktion vuoksi. Synteettisten kannabinoidien vaikutukset kestävät melko lyhyen aikaa, noin 30−50 min. Jos vaikutukset
eivät tunnu lakkaavan tai sinulla on hengitysvaikeuksia, hae apua.

Vaikutukset
Tulitikunpään kokoinen pala synteettistä kannabista on riittävä annos.

Kannabiksen käytön hallinta ongelmatilanteissa.
Yleissääntönä voidaan sanoa, että mitä enemmän kannabista käytät, sen todennäköisemmin sillä on negatiivisia vaikutuksia mielenterveydellesi. Jos et voi tai halua
lopettaa kannabiksen käyttöä kokonaan, pyri pienentämään käyttöannosta ja vähennä käyttökertoja vaikkapa rajoittamalla polttelu viikonloppuihin. Ota käyttö
hallintaan, yritä löytää kannabiksesta positiivisia kokemuksia ja vältä haitallisia vaikutuksia mahdollisimman paljon.
 Yritä rajoittaa käyttö viikonloppuihin, iltoihin tai
muihin sellaisiin hetkiin, joissa se ei haittaa arkielämää.
 Osta tietty grammamäärä viikkoa kohti.
Jos kannabis loppuu, älä osta uutta vaan odota seuraavaan viikkoon.
 Pidä taukoja. Voi olla että huomaat kannabiksen toimivan paremmin.
 Älä polta päivittäin.
Jos tämä ei onnistu, pidä polttokertojen väleissä
useita tunteja (mitä enemmän, sen parempi).
 Sen sijaan että poltat pelkkää kukkaa,
vaihda joksikin aikaa lätkään tai lehteen.
 Älä käytä nopeasti vaikuttavia polttotapoja kuten
älyämpäriä, bongia tai vastaavia.
 Älä syö kannabista. Vaikutukset kestävät pitkään ja
voivat olla ennalta-arvaamattomia.
 Vältä stressaavia ja ahdistavia tilanteita ollessasi paukuissa.
 Muista ottaa lääkityksesi, jos sinulla sellainen on.
 Muista että kannabista on laitonta valmistaa,
myydä, käyttää, pitää hallussa tai antaa

Jos tulee ongelmia…
Kokemukset synteettisen kannabiksen kanssa voivat olla todella pelottavia
ja tuntua hallitsemattomilta. On tärkeää ettet joudu paniikkiin.
MUISTA – kyseessä on hallusinaatio tai ”huono trippi”, kokemus ei ole totta.
Kaikki palaa normaaliksi aineen vaikutuksen loputtua.
Jos joku seurueessasi poltettuaan oksentaa tai saa voimakkaan allergisen reaktion
tai hengitysvaikeuksia – SOITA APUA NUMEROSTA 112!
Synteettisen kannabiksen yliannostukseen VOI kuolla.
Jos joku on tajuton, laita hänet kylkiasentoon, ettei hän tukehdu
omaan oksennukseensa. Soita tässäkin tilanteessa apua.
1.

Asetu selällään makaavan tajuttoman viereen. Nosta hänen toinen kätensä
yläviistoon kämmen ylöspäin. Aseta toinen käsi rinnan päälle ja nosta saman
puolen polvi koukkuun.

2.

Tartu kiinni tajuttoman hartiasta ja koukussa olevasta
polvesta ja käännä hänet itseesi päin kylkiasentoon.

3.

Aseta päällimmäinen käsi posken alle kämmenselkä ylöspäin.
Jätä päällimmäinen jalka suoraan kulmaan.

4.

Varmista, että hengitystiet pysyvät auki.

Veto-projekti yhteistyössä Suomen Lumme ry:n kanssa
A-klinikkasäätiö
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