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Rezumat

Modifi cările la nivel cerebral ce apar la ado-
lescență, evidențiate prin studiile neuroimagistice 
structurale și funcționale, și concretizate în anumite 
comportamente specifi ce au rol adaptativ, de pregătire 
pentru maturitate. Însă diversele regiuni cerebrale nu 
se maturizează în același timp, circuitele subcorticale 
(responsabile de procesele emoționale și motivațio-
nale) se maturizează mai repede decât cele corticale 
(ce controlează funcțiile executive). Câteva caracte-
ristici importante ale adolescenților contribuie la vul-
nerabilitatea acestora față de adicții: preferința pentru 
risc, luarea de decizii riscante, impulsivitatea. Nu sunt 

de neglijat modifi cările hormonale specifi ce fi ecărui 
sex, care au infl uențe diferite asupra riscului de adic-
ție. Schimbările determinate de consumul de sub-
stanțe psihoactive se păstrează și după adolescență. 
În plus, traumele din copilărie și stresul cronic/repetat 
după copilărie cresc riscul de adicție, contribuind la 
creșterea costurilor tangibile și intangibile generate de 
această categorie de afecțiuni. Ar fi  necesare eforturi 
mai mari pentru aplicarea în practică a rezultatelor 
studiilor.
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Abstract

Changes in the brain that occur in adolescence, 
distinguished by structural and functional neuroima-
ging studies and materialized in some specifi c behavi-
ors have an adaptive role, preparing the adolescent for 
adulthood. But various brain regions do not mature 
at the same time, subcortical circuits (responsible for 
emotional and motivational processes) matures faster 
than the cortex (which controls executive functions). 
Some important characteristics of adolescents con-
tribute to their vulnerability to addiction: risk taking, 
decision making, and impulsivity. Sex-specifi c hor-

monal changes having different infl uences on the risk 
of addiction are not to be neglected. Early exposure to 
psychoactive substances induces long-term changes. 
In addition, childhood trauma and post-childhood 
chronic/repeated stress increase the risk of addiction, 
contributing to the increasing tangible and intangible 
costs generated by this category of diseases. Greater 
efforts would be necessary for the practical applica-
tion of research results.
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Educație pentru sănătate

Adolescența, ca perioadă intermediară între co-
pilărie și maturitate, are propriile caracteristici atât în 
ceea ce privește comportamentele, emoțiile și cogni-
țiile, cât și în ceea ce privește dezvoltarea neurobio-
logică a creierului. Din punct de vedere al comporta-
mentelor, câteva trăsături sunt specifi ce adolescenței: 
căutarea de senzații și preferința pentru risc, înclinația 
spre explorare și nou, intensitatea și labilitatea trăiri-
lor emoționale, precum și importanța acordată inter-
acțiunilor sociale și grupului de egali [1]. 

Modifi cările ce apar la adolescență 
au rol adaptativ

Aceste trăsături au la bază procese importante 
de neurogeneză, remodelare sinaptică și schimbări la 
nivelul receptorilor și neurotransmițătorilor, care se 
petrec în această perioadă [1]. Particularitățile ado-
lescenței din punct de vedere al dezvoltării cerebrale 
au loc mai ales în regiuni ale creierului care sunt im-
plicate în perceperea și evaluarea riscului și recom-
pensei, ducând la schimbări importante în procesarea 
informațiilor la nivel afectiv și social. Experiențele 
noi și multiple au rolul de a permite dezvoltarea con-
trolului cognitiv, și învățarea de noi strategii pentru 
supraviețuire și adaptare [2]. 

Diversele regiuni ale cortexului cerebral 
nu se maturizează în același timp 

Cu toate că transformările care se produc la 
nivel cerebral au rol adaptativ și de pregătire pentru 
maturitate – ca etapă a vieții caracterizată prin auto-
nomie și independență, apar dezechilibre între infl u-
ențele sistemelor de control și motivațional, iar acest 
fapt este vizibil la nivel comportamental [2]. Odată cu 
schimbările hormonale produse în cursul pubertății, 
rețelele neuronale sub-corticale (emoționale și moti-
vaționale) [3], care sunt sensibile la stimulii sociali 
și afectivi (de exemplu infl uența grupului de egali) 
suferă schimbări precoce și rapide; pe de altă parte 
rețelele responsabile de abilitățile cognitive și de au-
tocontrol (raționament, stabilirea de priorități și sco-
puri, controlul impulsurilor, evaluarea recompenselor 
pe termen scurt și lung [1]) se dezvoltă gradual pe par-
cursul adolescenței pe o perioadă mai lungă de timp. 
Studiile de neuroimagistică structurală și funcțională 
[4] au făcut posibilă evidențierea corelațiilor între 

modifi cările la nivel cerebral din timpul adolescen-
ței și comportamentele specifi ce acestei perioade de 
tranziție [5]. Pe de o parte, reorganizarea neuronilor 
dopaminergici în circuitul neurologic motivațional, 
datorită secreției de hormoni (estrogen, testosteron și 
oxitocină) la începutul pubertății împinge adolescenții 
către căutarea de senzații. Pe de altă parte, maturiza-
rea mai lentă a sistemului de control cognitiv, exerci-
tat mai ales de cortexul prefrontal fac ca impulsurile 
să nu poată fi  reglate adecvat [6]. 

Câteva caracteristici ale adolescenților 
contribuie la vulnerabilitatea acestora 
față de adicții

Diferențele în dezvoltarea circuitelor neuronale 
care intervin în procesarea cognitivă, emoțională și 
motivațională [3] , manifestate prin comportamente 
specifi ce, dar și schimbările de mediu care însoțesc 
adolescența contribuie la vulnerabilitatea față de con-
sumul sau dependența de substanțe psihoactive dar 
și față de alte dependențe non-farmacologice (adicții 
comportamentale cum ar fi  jocul patologic de noroc, 
dependența de internet, de jocuri video/pe calculator, 
dependența de sex, de cumpărături, mâncatul compul-
siv, etc) [3]. Preferința pentru risc, luarea de decizii 
dezavantajoase și impulsivitatea sunt printre aspectele 
importante [1] care fac din adolescență o perioadă de 
costuri crescute în termeni de morbiditate și mortali-
tate [5,6,7] și care contribuie la creșterea vulnerabili-
tății, inclusiv în domeniul adicțiilor.

Preferința pentru risc

Implicarea în comportamente riscante se referă 
la selectarea unor acțiuni/comportamente care sunt re-
alizate sub semnul incertitudinii și fără o planifi care 
serioasă a contingențelor, și care pot duce frecvent 
la consecințe negative, dăunătoare [8,9]. Preferința 
pentru risc este asociată cu o tendință crescută înspre 
căutarea de senzații, cu urmărirea recompenselor ime-
diate și cu inhibiție redusă [4].În timpul adolescen-
ței poate fi  considerată rezultatul interacțiunii dintre 
nevoia crescută de stimulare (căutarea de senzații) 
și sistemul de auto-reglare, încă nematurizat, care 
nu reușește să moduleze impulsurile de căutare a re-
compenselor, aceasta vizând mai ales recompensele 
imediate. Adolescenții tind să ia decizii mai ales pe 
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baza rezultatelor apropiate din punct de vedere tem-
poral, decât pe baza celor îndepărtate, iar în anumite 
contexte, sunt mai motivați de recompense decât de 
consecințele negative [4]. 

Luarea de decizii riscante

Luarea de decizii se referă la cântărirea recom-
penselor și consecințelor. Deși sunt importante pentru 
o dezvoltare sănătoasă și contribuie la adoptarea roluri-
lor de adult, se întâmplă ca adolescenții să ia mai frec-
vent decât adulții decizii impulsive, dezavantajoase. 
Aceasta se datorează nu atât unor cogniții greșite, cât 
impactului emoțional și social asupra unor cogniții co-
recte. Problema nu este că adolescenții nu știu/nu sunt 
conștienți că un anumit comportament e posibil să aibă 
consecințe riscante, ci cu toate că știu acest fapt, de-
cizia lor este infl uențată de emoțiile puternice pe care 
le trăiesc sau de factorii sociali existenți în situația re-
spectivă. Atât emoțiile pozitive, cum ar fi  euforia, cât și 
cele negative, cum ar fi  anxietatea, pot infl uența luarea 
deciziilor și asumarea de riscuri în cazul adolescenților, 
iar acest fapt poate avea corelații importante cu vulne-
rabilitatea față de adicții (comportamentale sau de altă 
natură) a acestei categorii de vârstă [3]. 

Impulsivitatea

Conceptul se referă la predispoziția către reac-
ții rapide/ neplanifi cate la stimuli externi, fără a ține 
seama de consecințele negative ale acestor reacții [10]. 
Patru fațete ale impulsivității sunt considerate a avea 
legătură cu comportamentele problematice și tulbură-
rile psihiatrice, și anume urgența, premeditarea, per-
severența și căutarea de senzații [3]. Impulsivitatea e 
considerată a promova consumul inițial/ experimental 
de substanțe dar este și un predictor al comportamen-
telor de consum persistent sau compulsiv de substanțe 
psihoactive în situații aversive. În timpul dezvoltării 
adicției, are loc trecerea de la impulsivitate la com-
pulsivitate [11]. 

Modifi cările hormonale specifi ce 
au infl uențe diferite în funcție de sex

Diferențele de sex/gen există la factorii neu-
robiologici care mediază atât întărirea pozitivă (do-
pamină, opioide) cât și cea negativă (CRF – cortico-

tropin-releasing factor, dinorfi nă), dar și la factorii 
intrinseci (personalitate, comorbiditate psihiatrică) și 
la cei extrinseci (istoric de abuz, familie, egali), care 
infl uențează progresia de la uz inițial la abuz/depen-
dență. Testosteronul intensifi că impulsivitatea și cău-
tarea de senzații atât la sexul masculin cât și la cel fe-
minin. Estradiolul care intensifi că procesele mediate 
dopaminergic și de CRF contribuie la vulnerabilitatea 
crescută a sexului feminin față de uzul și abuzul de 
substanțe. Egalii de același sex reprezintă un factor de 
risc mai ales pentru adolescenții băieți, în timp ce ”iu-
bitul/prietenul” crește riscul pentru adolescente [12]. 

Consumul de substanțe psihoactive 
determină schimbări care rămân și 
după adolescență

Deși nu sunt încă pe deplin înțelese, conse-
cințele pe termen lung ale consumului de substanțe 
psihoactive sunt intens studiate de cercetători [13]. 
Studii realizate pe animale, dar și studii longitudinale 
realizate pe subiecți umani [14] arată că expunerea la 
substanțe psihoactive în timpul adolescenței are efecte 
pe termen lung în ce privește funcționarea cerebrală 
[7,13] și pot declanșa răspunsuri maladaptative de-a 
lungul vieții, unele cu debut precoce. De exemplu, 
expunerea la alcool în timpul adolescenței timpurii 
infl uențează mai ales comportamentele ulterioare în 
sfera social/afectivă apărând o sensibilitate crescută 
la efectele facilitatoare (ale interacțiunii cu egalii) ale 
acestei substanțe, iar evenimentele stresante de viață 
fac ca alcoolul să pară mai atractiv datorită efectelor 
anxiolitice și de facilitare socială [15]; expunerea la 
alcool mai târziu în adolescență afectează ulterior mai 
ales sarcinile cognitive, ale căror substrate neurolo-
gice sunt în curs de maturizare [16]. Cu cât adoles-
cenții sunt mai tineri când încep să consume alcool, cu 
atât mai probabil este să dezvolte mai târziu în viață 
modele problematice de consum de alcool, cum ar fi  
băutul ca reacție la stres sau dependența [14]. Și alte 
substanțe psihoactive au consecințe pe termen lung, 
dacă expunerea a fost realizată în adolescență. De 
exemplu, expunerea cronică la THC în adolescență a 
fost responsabilă pentru nivele crescute de anxietate 
și vulnerabilitate crescută pentru recădere indusă de 
stres pentru altă substanță psihoactivă, într-un studiu 
realizat recent (pe model animal) [17]. 



43

Educație pentru sănătate

Traumele din copilărie și stresul cronic/
repetat după copilărie cresc riscul de 
adicție

Traumele (precum abuzul emoțional, fi zic, 
sexual sau neglijarea) și alte adversități (pierderi pa-
rentale, disfuncții parentale) [18] din copilărie sau 
evenimentele stresante repetate/cronice în timpul 
adolescenței cresc vulnerabilitatea la tulburările în le-
gătură cu consumul de substanțe [19], nici o etapă a 
adicției (consumul experimental, regulat, abuz/depen-
dență, motivația pentru abstinență, recăderea) nefi ind 
scutită de această infl uență [20].Tot mai multe studii, 
unele cu număr mare sau foarte mare de subiecți arată 
corelațiile existente între aceste tipuri de stres și vul-
nerabilitatea la adicție [21], inclusiv între severitatea 
traumelor și severitatea tulburărilor adictive [22]. Pe 
lângă adicții, mai există și posibilitatea existenței unei 
alte tulburări psihiatrice, fi e independent de adicție 
[18], fi e care există pe lângă aceasta (de exemplu, de-
presia asociată cu consumul de marijuana, cu fumatul 
sau cu consumul episodic excesiv de alcool) [23]. 

Atât stresul cât și substanțele activează (și 
schimbă modul cum se activează) axul hipotalamo-hi-
pofi zo-corticosuprarenal și sistemul nervos simpatic. 
Stresul afectează atât factorii de tip trăsătură (pre-
ferința pentru risc, luare inadecvată a deciziilor și 
control comportamental redus sau impulsivitate cres-
cută) cât și mecanismele de sensibilizare (motivația 
dopaminergică, factorul CRF amigdalian, norepine-
frina). Persoanele care au trăsăturile de mai sus, reac-
tivitate crescută la stres sau nivele crescute de distres 
emoțional și convingerea că substanțele diminuează 
emoțiile negative sunt în mod deosebit expuse riscu-
lui [20]. Studii efectuate asupra unor dependenți afl ați 
în perioadă de abstinență au arătat o corelație semni-
fi cativă între evenimente adverse din copilărie, abili-
tatea de a face față stimulilor emoționali stresanți la 
maturitate și severitatea adicției [24]. 

Ar fi  necesare eforturi mai mari 
pentru aplicarea în practică 
a rezultatelor studiilor

Studiile care pun în evidență corelațiile între 
adolescență și vulnerabilitatea față de adoptarea unor 
comportamente riscante (între care se numără și adic-

țiile) sunt extrem de numeroase și variate: unele se 
concentrează asupra structurii și funcționării creieru-
lui, altele asupra aspectelor comportamentale; unele 
sunt realizate pe modele animale, altele au subiecți 
umani; unele au un număr mic de participanți, altele 
sunt studii populaționale, unele pun accentul pe di-
versele etape ale adicțiilor, altele pe substanțele sau 
comportamentele care dau dependență; de asemenea, 
designul cercetărilor este extrem de divers. Mai sunt 
încă aspecte care trebuie clarifi cate, și cu siguranță 
străduințele cercetătorilor în acest sens vor continua. 

Comparând amplitudinea eforturilor și rezulta-
telor studiilor cu eforturile direcționate înspre punerea 
în practică a acestor rezultate, apare aproape inevita-
bil observația unei discrepanțe importante între cele 
două categorii, net în favoarea studiilor. Altfel spus, 
în prezent există baza științifi că pentru aplicarea pe 
scară largă a unor măsuri sau intervenții în benefi ciul 
unui număr foarte mare oameni, cu impact pe mul-
tiple planuri, inclusiv asupra sănătății, având drept 
consecință reducerea costurilor tangibile și intangibile 
(îngrijiri de sănătate, tratamente medicale, mortalitate 
prematură, ani de viață sănătoasă pierduți, consecințe 
psihosociale, scăderea productivității, absenteism, ac-
cidente, criminalitate)* generate de adicții. Aceasta ar 
presupune să fi e intensifi cată trecerea de la cercetare 
la intervenții efi ciente la nivel populațional.

În acest sens, conștientizarea mai intensă a im-
pactului acestor probleme la nivelul societății ar putea 
fi  un prim pas. Situația este oarecum similară cu cea 
întâlnită în recuperarea din adicții: ”Primul pas înspre 
rezolvarea problemei este să admiți că ai o problemă”. 
Un dezavantaj este faptul că pentru unele intervenții, 
dacă eforturile încep acum, rezultatele se vor vedea abia 

* Costurile tangibile ale consumului de alcool pentru 
Uniunea Europeană în 2003 au fost de 125 miliarde €, 
iar cele intangibile (valoarea suferințelor personale și a 
deceselor) au fost estimate la 270 de miliarde €, însumând 
395 miliarde €. Pentru o imagine de ansamblu, este 
nevoie ca aceste date să fi e comparate cu valorile estimate 
ale industriei alcoolului (45mld. €), taxele pe alcool (25 
mld. €) și contribuția alcoolului la balanța comercială a 
Uniunii Europene (9 mld. €), care însumează 79 miliarde 
€. (Anderson, P. & Baumberg, B. (2006). Alcohol in Europe: 
a public health perspective. http://ec.europa.eu/health/
archive/ph_determinants/life_style/alcohol/documents/ 
alcohol_ europe_en.pdf
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peste câțiva ani, (pentru anumite intervenții chiar 10-20 
de ani). Deseori este difi cilă menținerea ca obiectiv a 
benefi ciilor pe termen lung și considerarea costurilor 
pe termen scurt ca fi ind mai puțin importante.

Având în vedere cele de mai sus, câteva dintre 
strategiile și acțiunile necesare ar putea fi : 
- Limitarea oportunităților în care luarea de decizii 

riscante de către adolescenți să aibă consecințe 
dăunătoare [25,26]. Una dintre măsurile deja im-
plementate în cadrul politicii Uniunii Europene 
este restricționarea accesului adolescenților la al-
cool. La nivel familial însă, destui părinți nu cu-
nosc riscurile implicate de expunerea la alcool în 
adolescență, de un interes special fi ind conștienti-
zarea părinților cu privire la benefi ciile întârzierii 
vârstei în debutul consumului de alcool. 

- Intervenții timpurii (ca vârstă a persoanei la mo-
mentul intervenției sau ca stadiu al disfuncționa-
lității) pentru reducerea frecvenței și/sau inten-
sității experiențelor stresante/ traumatizante în 
copilărie, sau al evenimente stresante cronice sau 
repetate în adolescență, dat fi ind că acestea sunt 
puternic asociate cu problemele de consum sau 
dependență pe parcursul vieții (dar și cu debutul 
altor afecțiuni psihice) [19,21,22]

- Intervenții vizând reducerea disfuncțiilor paren-
tale și familiale ar putea fi  de un deosebit interes: 
într-un studiu realizat de OMS în 21 de țări, ad-
versitățile din copilărie asociate cu disfuncționali-
tăți familiale au fost cei mai puternici predictori ai 
debutului a 20 de tulburări psihice [26] 

- Identifi carea precoce a problemelor emoționale la 
copii și adolescenți, și intervenții terapeutice în 
stadiile inițiale ale tulburărilor, pentru maximi-
zarea șanselor de recuperare, oprirea evoluției și 
reducerea costurilor. 

- Importanță mai mare acordată educației psihoe-
moționale în școală

- Alocarea adecvată de resurse fi nanciare și umane 
pentru intervenții preventive

- Cooperarea/colaborarea mai strânsă între specia-
liștii din diverse domenii, pentru o abordare trans-
disciplinară cu scopul de a oferi servicii integrate, 
mai adaptate necesităților celor care se afl ă în si-
tuații de risc. 
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