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ΣΤ. ΝΙΚΟΤΙΝΗ
(σελ. 167-176)
1. Από φαρµακολογική άποψη, πού θα µπορούσε να καταταγεί η νικοτίνη (έτσι όπως
λαµβάνεται µε το κάπνισµα);
2. Σχολιάστε τη χρήση καπνού µε τον τελετουργικό χαρακτήρα της ‘πίπας της ειρήνης’ των
Ινδιάνων και µε το σύγχρονο τρόπο του πακέτου των τσιγάρων.
3. Πόση νικοτίνη αποδίδει ένα συνηθισµένο τσιγάρο; Ποια η σκοπιµότητα της
αναζήτησης τσιγάρων µε µικρή περιεκτικότητα σε ‘πίσσα και νικοτίνη’, τόσο από
φαρµακολογική όσο και από τοξικολογική άποψη;
4. Σε τι µπορεί να διαφέρει το κάπνισµα ενός κοινού τσιγάρου από το κάπνισµα της
κάνναβης;
5. Πως επηρεάζει η φαρµακοκινητική της νικοτίνης τη συµπεριφορά του συνήθους
καπνιστή;
6. Έχει διαπιστωθεί ότι η υποκατάσταση της νικοτίνης των τσιγάρων µε τη χρήση
άλλων µέσων έχει µάλλον περιορισµένα αποτελέσµατα. Πώς θα εξηγούσατε την
µειωµένη αποτελεσµατικότητα της ‘τσίκλας νικοτίνης’ ή του ‘αυτοκόλλητου
νικοτίνης’;
7. Πώς θα βαθµολογούσατε την εξαρτησιογόνο ισχύ της νικοτίνης που λαµβάνεται µε
κάπνισµα, σε σύγκριση µε την κάνναβη ή την ηρωίνη;
8. Πολλά λέγονται για τις ‘δυσµενείς επιδράσεις του καπνού στην υγεία’. Σχολιάστε τις
τοξικές συνέπειες του καπνίσµατος από άποψη συχνότητας και από άποψη βαρύτητας.
9. Μια ουσία µε αναγνωρισµένη εξαρτησιογόνο ισχύ όπως η νικοτίνη θα έπρεπε να
λαµβάνεται και µε ενέσεις. Γιατί δεν συµβαίνει αυτό;
10. Αναφέρατε µερικές χαρακτηριστικές ουσίες που µπορεί να ευθύνονται για την
τοξικότητα των τσιγάρων και εξηγείστε τους πιθανούς κινδύνους αυτών των ουσιών.
11. Ένα νεαρό άτοµο αρχίζει να καπνίζει, ένα άλλο να πίνει και ένα τρίτο να κάνει
ενέσεις ηρωίνης. Με ποια χρονική σειρά θα εγκατασταθεί εξάρτηση στα τρία αυτά
άτοµα;
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