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ЗНАЧЕНИЕ НА ЗНАЦИТЕ

Информационен
блок

Знаете ли,
че.... ?

Задача

Групова
работа

Комикс

Проучване

!
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Самостоятелна
работа

Мит

Факт

TEMA 1: УПОТРЕБА НА ТЮТЮН. СЪСТАВ
И СВОЙСТВА НА ТЮТЮНА. ВЛИЯНИЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО ВЪРХУ ЗДРАВЕТО.
ТЮТЮНЪТ И ОБЩЕСТВОТО
ЦЕЛИ НА ТЕМАТА:
1. Да получат информация за състава и свойствата на тютюна.
2. Да осмислят физиологичния механизъм на тютюнопушенето, ефектите върху човешкото

тяло и рисковете за здравето.

3.
4.

Да получат информация за влиянието на вторичния тютюнев дим.
Да се запознаят и осмислят мерките, които се предприемат за ограничаване на тю-

тюнопушенето.

5.

Да формират позитивно отношение към опазване на собственото здраве и отговорно

отношение към здравето на другите.

Очаквани резултати:
ОБЛАСТ НА
КОМПЕТЕНТНОСТ
Психично здраве и личностно развитие

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ
В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО УЧЕНИКЪТ:
Развива и поддържа положителен образ за себе си.
Разбира и приема личностните различия.

Описва и анализира връзката между чувствата и поведението.
Физическо развитие и
здравословно хранене

Осъзнава социалните и личностни условия и фактори, които влияят
върху здравословния начин на живот.
Избягва нездравословни навици и традиции.

Превенция на употребата
на психоактивни вещества

Анализира причините, факторите и личните мотиви за употребата или неупотребата на тютюн. Избягва употребата на цигари.
Описва и обяснява: свойствата и въздействията на тютюна, върху различни органи и системи в краткосрочен и дългосрочен план. Разбира и представя неговото влияние в зависимост от възрастта и пола.
Осмисля спецификата на създаване на зависимост от никотина.
Анализира последствията от употребата на тютюн в личен, семеен и социален план. Аргументира вредата от вторичния тютюнев дим върху здравето в различни възрастови групи.
Познава нормативната база във връзка с ограниченията за употреба на
тютюн.
Осъзнава, че употребата или неупотребата на тютюн е въпрос на личен
избор и отговорност.
Демонстрира умения за отказ и справяне със ситуации на предлагане на тютюневи продукти. Проявява отговорно отношение към собствената безопасност и безопасността на другите.

Междупредметни
връзки

Човекът и природата; Технологии и предприемачество; История и
цивилизация; География и икономика; Физическо възпитание и спорт,
Изобразително изкуство.
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СТРУКТУРА НА
ТЕМАТА

Въведение

Упражнение 1

ВРЕМЕ

5 мин.

СЪДЪРЖАНИЕ, МЕТОДИ И ФОРМИ

Провеждане на беседа, свързана с мотивите на хората
за употреба на тютюн. Актуализиране на знанията от 5
кл. Представяне на информация за моделите и формите на
употреба.

5 мин.

Запознаване със сюжет от комикс, свързан с моделите и
формите на употреба на тютюн от възрастни. Обсъждане на митове и факти по темата.

Информационен блок

3 мин.

Представяне на въвеждаща информация за състава и свойствата на тютюневия дим.

Упражнение 2

5 мин.

Задача за групова работа, свързана с представяне на основни съставки на тютюневия дим, сред които никотин,
катран, въглероден оксид. Беседа за токсични алкалоиди,
дразнещи вещества, токсични газове, канцерогенни вещества в дима, които могат да бъдат открити в продукти
или предмети от бита и промишлеността.

5 мин.

Поставяне на задача за съвместно проучване на учениците
с техни близки за състава и влиянието на тютюневия дим
върху здравето.

Информационен блок

5 мин.

Физиология на тютюнопушенето.

Упражнение 4

5 мин.

Задача за групова работа, свързана с обсъждане и представяне на краткотрайните ефекти и дълготрайните рискове за здравето от употребата на тютюн.

Информационен блок

5 мин.

Тютюнът и обществото. Провеждане на беседа за въздействието на пасивното пушене върху възрастните и
децата: у дома, на работното място, на обществени места. Мерки за ограничаване на тюютнопушенето.

Упражнение 5

5 мин.

Планиране на проучване, свързано с влиянието на тютюневия дим върху децата и юношите. Запознаване с информацията, представена в темата и възможностите за допълнителни източници.

2 мин.

Обобщение за ролята на мерките за ограничаване на употребата на тютюн.

Митове и факти за
тютюнопушенето

Състав и свойства на
тютюна

Упражнение 3
Проучване

Влияние на тюютнопушенето върху здравето

Влияние на тютюневия дим върху децата
и юношите
Обобщение

Определяне на формата чрез която да бъдат представени материалите от проведеното проучване: есета,
постери, колажи, презентации, комикс.
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ФОРМИ И МОДЕЛИ НА УПОТРЕБА НА ТЮТЮН
ВЪВЕДЕНИЕ
Тютюнът в своите разновидности се е разпространил из целия свят. Най-масовите
форми на употреба до XVIII в. са били пушенето на лула и пура, употребата на емфие. В много части на света се разпространило дъвченето на тютюн и пушенето на наргиле. Едва
Информационен
в началото на миналия век фабричното производство и рекламата превърнали цигарата в
блок
най-достъпния и разпространен продукт.
Многообразието на тютюневи изделия, произвеждани и предлагани по цял свят, продължава да расте. Новите типове ароматизирани, „натурални“ или „органични цигари“ и
стикове често се рекламират и продават под такива наименования и в опаковки, които
могат да създадат у потребителите впечатление, че те са по-малко опасни от обичайните цигари. В същото време, форми на бездимно пушене като наргилето, електронните
цигари и стикове получават все по-широко разпространение в света, особено сред младите хора в кафенетата.
Тютюнът, в каквато и да е форма и разновидност, е опасен за здравето.
Всички тютюневи изделия водят до пристрастяване, причиняват вреди и могат да доведат до смърт, независимо от тяхната форма, опаковка или название, под които се предлагат.

УПРАЖНЕНИЕ 1

Поставете задача на учениците да разгледат комикса и да
посочат в таблицата със знак „Х“, кои от твърденията са
митове и кои – факти. Обсъдете отговорите в класа.

Комикс
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ТВЪРДЕНИЯ

МИТ

ФАКТ

Ментолът в цигарите не прави дима по-безопасен
Цигарите с понижено съдържание на никотин и катран са
по-малко вредни
Пушенето на наргиле е безопасно
Електронните цигари са безопасни за непушачите
Тютюневите стикове са по-безопасни за здравето
Вторичният тютюнев дим е опасен само за децата

Защо ментолът в цигарите не прави дима по-безопасен?
!
Факт

Госпожа Петрова предлага на приятелката си да запали цигара с ментол, за да облекчи
болката в гърлото си. Ментолът стимулира рецепторите на белите дробове и устната кухина, отговарящи за усещането за прохлада и намалява неприятните усещания
при приемането на никотина. Производителите го прибавят към цигарите, за да им
придадат свеж аромат. Ментолът позволява на пушачите да вдишват по-дълбоко, при
което повече химикали навлизат в белите дробове. Той не прави цигарите лечебни.

По-малко вредни за здравето ли са цигарите с понижено съдържание на никотин и катран? Цигарите с понижено съдърМит

Мит

жание на катран и никотин са също вредни и увеличават опасността от заболявания.
Г-жа Василева споделя, че пуши леки цигари. Противно на широко разпространените
твърдения, леките цигари доставят не по-малко количество никотин на мозъка от
обичайните. За нашата дихателна система са опасни продуктите от изгарянето, които се образуват при пушенето. При по-тънките цигари пушачът „дърпа“ по-силно, за
да поддържа горенето. Това води до вдишване на повече тютюнев дим, което може да
доведе до сериозни заболявания.

По-безопасно ли е пушенето на наргиле? При пушене на наргиле
водата пречиства част от твърдите частици от дима, което улеснява поемането на
по-голямо количество тютюнев дим в белите дробове. Това позволява навлизането на
повече вредни химични вещества, които се получават при горенето и води до сериозни
увреждания на дихателната система.
Според Световната здравна организация (СЗО) обикновено пушенето на едно наргиле може да продължи между 20 и 80 минути, а човек може да вдиша толкова много дим
през това време, колкото пушач, който е изпушил 100 или повече цигари.
Вярно ли е, че електронните цигари са форми на бездимно пушене, които са безопасни за непушачите? Електрон-

Мит
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ните цигари и лули нагряват и изпаряват никотинов разтвор с различна концентрация.
Производителите посочват, че тъй като при тях не се отделят вещества, както в
обикновения цигарен дим, са по-безопасни за здравето. Г-н Петров споделя това виждане.
Важно е да се отбележи, че въпреки нарастващата популярност на електронните цигари, съществуват доказателства, които разкриват потенциалните рискове за
здравето от използването им, особено по отношение на влиянието им върху дихателната система. Констатирано е, че химичните вещества и ултрафините частици в парите на електронната цигара са потенциално токсични и канцерогенни, предизвикват
алергии и могат да доведат до фатален край при поглъщане.

По-безопасни за здравето ли са тютюневите стикове?
Има доказателства, които подкрепят твърденията, че тюютневите стикове са
по-вредни от е-цигарите, защото съдържат тютюн и изследванията в тази област разкриват, че те имат значително по-високи нива на токсини, отколкото е-цигарите. Поне
36 държави забраняват изцяло продажбите на електронни цигари и тютюневи стикове
или разрешават продажбите на устройства, но забранява продажбата на никотинови
e-течност.

Мит

Защо някои мислят, че страничният дим е опасен само
за децата?
Много родители мислят, че страничният дим, който излиза от цигарата при пушене, е
опасен за малките деца и се ограничават да пушат пред тях.

Мит

Вярно е, че децата на пушещи родители по-често боледуват от бронхиални заболявания и пневмония. Този дим, наричан понякога вторичен, е опасен за всеки човек. Съвременните изследвания установяват увеличаване на здравословните проблеми на възрастни,
които живеят с пушачи.

Изследвания на тютюневи компании
Екип учени от Института по обществено здраве (HSPH) към Университета “Харвард” в Кеймбридж, Масачузетс, при проучване на лабораторната документация на производителите за последните няколко десетилетия в рамките на проекта „Tobacco Control
Research Program” установяват, че производителите започнали да развиват програмата
за ментолово манипулиране за привличане на младото поколение към тютюнопушенето
още през 1987 г. Ментолът се използва като добавка в 90% от произвежданите в САЩ
цигари, въпреки че само в 1/3 от случаите на кутиите на цигарите е специално обозначено,
че са ментолови.

Знаете ли,
че.... ?

Общонационално проучване в САЩ от 2006 г. подкрепя изводите на авторите на изследването, показвайки, че цигарите с ментол се употребяват преди всичко от малолетните, непълнолетните и младите пушачи, но и от 1/3 от възрастните пушачи. Ментолови
цигари консумирали 43,8% от американските пушачи на възраст 12-17 години, 35,6% от
пушачите на възраст 18-24 години и 30,6% от пушачите на възраст над 35 години. PR
Newswire.

СЪСТАВ И СВОЙСТВА НА ТЮТЮНА
Проведете беседа с учениците дали знаят
какво представляват:
• Никотинът, въглеродният оксид, ацетонът, амонякът,
нафталинът, формоалдехидът, полоний 210 и в какви продукти се съдържат.

Информационен
блок

Попитайте:
• Как обикновено се използват тези продукти и защо не е
добре да бъдат въвеждани в нашето тяло.
Поставете въпрос:
• Къде могат да бъдат открити заедно? (Всички те се
съдържат в тютюневия дим).
При представяне на състава и свойствата на тютюневия дим използвайте предварително подготвени фотоси,
продукти или материали, в които се съдържат вещества,
аналогични на тези в тютюневия дим.
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Информационен
блок

В тютюневия дим могат да бъдат открити над 8400 химически вещества, представители на почти всички групи органични съединения. Около две трети от тях се образуват
вследствие на горенето. Те се съдържат в двете основни части на дима:
• част на течно твърдите частици, която съставлява 5 - 10 % от общата маса на дима;
• газова фаза – съставлява 90 – 95 % от общата маса на дима.
Химичната природа на частиците е разнообразна – никотин, фенол, пирен, анилин, арсен, живак, полоний 210, радий 228, олово 210, както и още много съединения, които влизат
в състава на т. нар. катран.
Някои от опасните газове са въглеродният оксид, азотните окиси, цианиди, амини,
формалдехид, амоняк, ацетон, бутан и др.

КАКВИ ВЕЩЕСТВА СЪДЪРЖА ТЮТЮНЕВИ ЯТ ДИМ?
Поставете задача на учениците, да разгледат рисунката и да обсъдят със съучениците си познават ли други вещества, които се съдържат
в тютюневия дим? Къде в бита могат да бъдат открити? От изброените химични вещества в текста да допълнят на рисунката онези, които
не са отразени в нея (фиг. 1).

УПРАЖНЕНИЕ 2

Групова
работа

Бутан
В течност за
запалки

Никотин
В инсектициди за
борба с насекоми
Метан

Стеаринова
киселина
В парафин за свещи
Арсен
В отрова за мишки

Оцетна киселина

Толуол
В разтворители
Хексамин
В запалителни
течности

Кадмий
В батериите

Фиг. 1
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Амоняк
В препарати за
почистване

Метанол
Реактивно гориво

Въглероден оксид
Отровен газ

Боя
В състава
на хартията

Никотинът е вещество от групата на алкалоидите (вещества, които въздействат
върху дейността на нервната система). Извлечен в чист вид, той е прозрачен и се характеризира със силен мирис, стипчив и дразнещ вкус. Действието му е в зависимост от
приетото количество: при ниски дози може да има кратковременен стимулиращ ефект
Информационен
върху централната нервна система, при по-високи дози може да има потискащ ефект, паблок
рализиращо действие или да предизвика отравяне с фатален край. Използва се като инсектицид за борба с насекоми и гъбички по растенията. Една капка от него предиз¬виква
тежко отравяне у кучетата.
Въглеродният оксид е силно отровен газ без мирис. Може да бъде открит в отработените газове, които излизат от ауспуха на колите. Той намалява процента на кислород
в кръвта. При по-високи дози във въздуха може да доведе до летален изход. Той се отделя при горенето на цигарата и пречи на червените кръвни телца да пренасят кислорода
от белия дроб до тъканите. За въглеродния оксид в цигарения дим
се счита, че е една от причините за възникването на сърдечни
проблеми при пушачите. При по-високи дози във въздуха може да
предизвика смърт.
Катраните са сухият кондензат (без вода и никотин) от фазата на течно-твърдите частици. В кондензирана форма катранът е лепкава кафява до черна субстанция, която е главната
причина за рак на белите дробове и рак на гърлото. Той е и причината пръстите и зъбите на пушачите да са жълти. Виждали
сте ги, нали? Част от катрана се издишва при пушенето, а друга
може да се изкашля или отхрачи. По-голям дял от него обаче се
абсорбира от белите дробове. Статистиката показва, че пушач на 1 кутия цигари дневно, за една година инхалира приблизително 210 грама катран. Той е подобен на асфалта по улиците.
Ацетонът е разтворител. Съдържа се в
лакочистителя за нокти. Използва се за разреждане на бои, при изработване на пластмаса.
Амонякът е отровен газ. Може да бъде
открит в препарата за почистване на тоалетни чинии както и в други продукти.
Арсен – съдържа се в отровата за мишки.
Основното му приложение е в сплави на оловото (например в акумулатори).
Бутан – може да бъде използван в течност
за запалки.
Кадмий – съдържа се в боята, в батериите.
Формалдехид – използва се за консервиране на мъртви организми.
Хексамин - може да бъде открит в запалителната смес за барбекю.
Хидроген цианид – циановодород.
Използван е в газовите камери по време на
Втората световна война.

Метанол – реактивно гориво (за самолети).
Нафталинът е репелент, който се използва за борба с вредители. Може да бъде открит
в нафталиновите продукти срещу насекоми.
Нафталинът е отровен за човека, включително
и изпаренията му.
Нитробензин – добавка към бензина.
Стеарик ацид – във восъка на свещта.

Знаете ли,
че.... ?

ДДТ – отрова, инсектицид срещу насекоми.
Винил хлорид - намира се в пластмасите.
Полоний 210 е радиоактивен елемент, който излъчва много повече алфа частици дори от
плутония, използван в атомната бомба, пусната над японските градове Хирошима и Нагасаки. Периодът на разпадане на полоний 210 е
около 138 дни. Това прави елемента хиляди пъти
по-радиоактивен от ядрените горива, използвани в първите атомни бомби. Радий 228 и олово 210 са други радиоактивни изотопи.
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Проучване

УПРАЖНЕНИЕ 3
Поставете задача на учениците да помолят
своите родители или познати, които пушат да издишат тютюнев дим върху памук или салфетка при изпушване на една
цигара. Да обсъдят заедно това, което наблюдават. Нека
втрият отложената на памука субстанция върху листо от
растение. Да наблюдават промените и да поговорят с близките си по следните въпроси:

• Как изглеждат памукът след теста?
• Какъв е мирисът му ?
• Какви промени са настъпили с растението?
• Какъв е съставът на тютюневия дим и как вдишването му влияе върху човека?
Попитайте учениците какви са краткотрайните ефекти, които изпитват пушачите от тютюневия дим. Представете информация за физиология
на тютюнопушенето.
Информационен
блок

Дишането има две страни: дишане и издишване. Когато дишаме правилно, дишаме през
носа, където въздухът се затопля, овлажнява и филтрира от косъмчета, които покриват
носната кухина. Затова, когато вдишаме прах кихаме. По този начин нашият организъм
отхвърля частиците, които попадат в дихателния тракт.
Алвеоли
След носа, въздухът преминава в носоглътката, а
от там в трахеята, която е покрита с ресничест епител. Неговите реснички извършват за една минута
900 движения напред и назад. Тяхната функция е да
филтрират чуждите тела, попаднали в
дихателния тракт.
При навлизане в бронхите въздухът се разделя в два потока: единият отива в десния,
а другият в левия дроб (фиг. 2). Бронхите се
разклоняват в бронхиоли, които завършват с
алвеоли – малки въздушни торбички, в които
става обмяната на газовете (фиг. 3). При нормално дишане се вдишва кислород и се издишва
въглероден двуокис.

Десен дроб

1. Трахея

5. Бронхиоли

8. Вена

2. Главен десен бронх

6. Вена

9. Артерия

3. Главен ляв бронх

7. Аорта

10. Бронхиоли
11. Алвеола

4. Бронхи

Фиг. 2

Фиг. 3

Ляв дроб

Навлиза
деоксидирана
кръв

Червени
кръвни
клетки в
капилярите

Въздухът
излиза

Въздухът
навлиза
Обогатена с
кислород кръв

Алвеола
Въздухът
излиза
Въздухът
навлиза
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Фиг. 4
Венозната кръв отдава въглероден
диоксид и приема кислород

При тютюнопушене, когато вдишваме през устата, ние прескачаме първата линия на
защита – носа. Всяко вдишване на цигарения дим съдържа оксидиращи и
дразнещи вещества, които водят до уврежданията на дихателния тракт.
Катранът полепва по ресничестия епител и той не може да задържа микробите и веществата, които проникват в дробовете и предизвикват проблеми. Дори и една цигара, забавя действието на ресничките. Постоянното
пушене ги разрушава.
Ако ресничките не функционират, мръсотията се наплъстява като слуз в дихателните пътища и белите дробове и предизвиква тяхното възпаление. Това затруднява дишането.

Здрави
бели дробове

Емфизема

Фиг. 5

Здрави
алвеоли

Хората, които пушат кашлят интензивно. Кашлицата стимулира отделянето на
замърсената слуз. Това състояние на пушача
се нарича хроничен бронхит. Изследванията
сочат, че раковите клетки започват да се
развиват именно в лигавицата, която е непрекъснато възпалена.

Вредни частици,
отложени в
алвеоли

Голяма
въздушна
кухина,
покрита с
въглеродни
отлагания

Химичните вещества
разтварят алвеолната
преграда
Възпалителна
реакция в алвеолите
В алвеолите катранът, никотинът и други химични съединения оказват допълнителни увреждания,
свързани с нарушената обмяна на газове. Някои от
съединенията се свързват с кислорода от молекулата на въглеродния двуокис, като го превръщат
във въглероден оксид – силно отровен газ, който
се разнася от кръвния поток до други органи в човешкото тяло.

За да се приспособят към обмяната на кислород алвеолите увеличават капацитета
си. И както балонът като го надуваме прекалено ще се спука, същото се получава и с тях.
Това разкъсване се нарича емфизема. Ние се раждаме с определен брой алвеоли, които не се
възстановяват след разрушаване. Емфиземата е болест, след която организмът не може
напълно да се възстанови (фиг. 5).
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ВЛИЯНИЕ НА ТЮТЮНА ВЪРХУ ЗДРАВЕТО
Употребата на тютюневи продукти може да доведе до редица увреждания и заболявания в човешкото тяло. Всяка година тютюнопушенето убива повече хора, отколкото
смъртните случаи, свързани със СПИН, злоупотребата с алкохол или наркотици, пътните
произшествия, убийствата, самоубийствата и пожарите взети заедно. Тютюнопушенето е една от предотвратимите причини за смъртността в света. То оказва негативно
влияние върху функционирането на системите и органите в човешкото тяло.

Разделете учениците на групи в зависимост от органите и системите на човешкото тяло и поставете
задача, да обсъдят и представят краткотрайните ефекти и дълготрайните рискове за здравето от употребата на тютюн. Правете обобщения, като допълвате информацията с данни от проучвания (фиг. 6).

УПРАЖНЕНИЕ 4

Групова
работа

Влияние на тютюнопушенето
върху органи и системи в човешкото тяло.

РАК
Мозък
Гърло

ХРОНИЧНИ
БОЛЕСТИ
Мозъчен
удар
Слепота
Възпаление
на венците

Бял дроб
Левкемия

Стомах
Бъбреци
Дебело
черво
Пикочен
мехур
Маточна
шийка
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Разкъсване
на аортата
Сърдечни
заболявания
Хронично
белодробно
заболяване
Астма
Заболяване
на артериите

Намалена
плодовитост
Бедрена
фрактура
Фиг. 6

Полова система:
• Полова система при мъжете: семенна
течност: загуба на подвижност; промени в
химичния състав и възможност за уродли- Информационен
блок
вост на плода.
• Полова система при жените: болки през
менстуралния период; по-ранен климактериум; забавяне на забременяването или
безплодие; рак.
Нервна система:
• Мозък и умствени функции: пристрастяване; мозъчен инсулт; промени в мозъчната химия; тревожност за вредата, причинена от пушенето.

Дихателна система:
• Кашлица и храчки; хроничен бронхит,
фарингит, емфизема, рак на ларинкса, рак на
белия дроб.
• Усложнения при заболяване от грип,
пневмония, астма, туберкулоза.
Сърдечно-съдова система:
• Сърце: уврежда, блокира и отслабва артериите; сърдечен удар.
• Кръв: периферни съдови заболявания;
левкемия.
Храносмилателна система:
• Уста и гърло: дъхът мирише на дим; нарушен вкус; рак на устните, устата, гърлото;

Опорно-двигателна система:
• Кости: остеопороза, счупвания на гръбнака и бедрените кости.
• Ръце: лошо оросяване (студените пръсти); периферни съдови заболявания, оцветяване на ноктите и пръстите от катрана.
• Крака: увеличават се болките в краката; гангрена.
Сетива:
• Очи: парене; изсушаване и по-често мигане; катаракта; слепота.
• Нос: намалено обоняние; рак на носната
лигавица.
Ендокринна система:
• Диабет: промяна в нивата на инсулин;
захарен диабет

• Зъби: пожълтяване и поява на петна и
плаки; заболявания на венците (гингивит);
разрушаване на зъбите.
• Стомах: рак на хранопровода, стомаха,
панкреаса, дванадесетопръстника
• Черен дроб: рак.
Отделителна система:
• Бъбреци: рак
• Кожа: поява на бръчки, преждевременно
стареене; раните изискват по-дълго лечение; при хирургична интервенция се наблюдава по-продължително зарастване; рак
на кожата (меланом), изгаряния от пожари,
които са причинени от тютюн.
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Знаете ли,
че.... ?

ВЛИЯНИЕ НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО ВЪРХУ
ЗДРАВЕТО
Дихателна система. При пушачите се наблюдават затруднено дишане, хронични
бронхити, пневмония, астматични пристъпи. Между 80 % и 85 % от болните с хронична
обструктивна белодробна болест (ХОББ) са настоящи или бивши пушачи. Доскоро се
мислеше, че ХОББ е само пушаческа кашлица, преходен синдром, който при спиране на цигарите може да бъде преодолян. Научните изследвания доказват, че става дума за много
тежко хронично заболяване на само на белите дробове, а на целия организъм.
Бронхите са засегнати от тежък възпалителен процес, който за разлика от този при
астма е неизлечим. Симптомите могат да бъдат контролирани, но не може да бъде спряно
възпалението на белия дроб. В една или друга степен то прогресира и след 30-40 години
(при някои хора в по-кратък период) води до инвалидизиране на целия организъм. Около 90
% от всички смъртни случаи от хронични обструктивни белодробни заболявания се дължат на тютюнопушенето.
Очаква се през 2020 г. ХОББ да бъде трета по смъртност в целия свят. Пасивните
пушачи по-често боледуват от ХОББ, отколкото здравата популация непушачи, т.е. тези,
които нямат такъв досег с тютюнев дим.
Пушенето причинява и други видове ракови заболявания по дихателните пътища - в
устната кухина и гърлото (на устните, езика, слюнчените жлези, фаринкса и ларинкса). Инфекция на венците около зъбите и пародонтозата са също много по-чести при пушачите,
отколкото при непушачите.
Сърдечно-съдова система. В сърдечно-съдовата система никотинът предизвиква повишаване на кръвното налягане, ускорение на пулса, болки в гърдите, увреждане на
стените на кръвоносните съдове, нарушено оросяване. В някои случаи, продължителната
употреба може да доведе и до инфаркт на миокарда или мозъчен инсулт.
Веществата, които увреждат кръвоносната система, са основно въглеродният окис
и никотинът. Въглеродният окис намалява количеството на кислорода в цялата система:
в сърцето, мозъка, мускулите и т.н. Заедно с никотина ускорява образуването на артериосклерозни парченца в кръвоносните съдове и така увеличава риска от сърдечно-съдови
заболявания.
Храносмилателна система. Доказано е, че тютюнопушенето може да бъде
спомагащ фактор за развитието на рак на хранопровода, стомаха, панкреаса, червата.
Всички пушачи са усетили, че една цигара потушава пристъпите на глад поне временно.
Чувството за глад се дължи на свиванията на стените на стомаха, а димът може да
потисне тези свивания. Пушенето може да причини болки в стомаха и гастрит, защото
благоприятства събирането на киселинни секрети и така създава и условия за образуване
на язви.
Отделителна система. Тютюнопушенето е един от рисковите фактори за рак
на бъбреците, пикочопровода, пикочния мехур.
Видими са и пораженията от тютюневия дим и върху кожата. Нейният цвят става
жълтосив и се появяват пъпки. Пушенето я състарява преждевременно като я обезцветява и я прави подобна на пергамент. Цигарите предизвикват появата на бръчки и
торбички около очите. Появяват се тъмни линии около устните и бръчките около устата
стават по-дълбоки и видими. Самите устни при пушачите са сухи и набръчкани.
Раните при пушачите изискват по-дълго лечение, при хирургична интервенция се наблюдава по-продължително зарастване.
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Често срещан при пушачите е меланомът – рак на кожата.

Полова система. Пушенето и никотинът влияят отрицателно на репродуктивните
способности. При мъжете намалява подвижността и жизнеността на сперматозоидите.
Жените, които пушат по-често страдат от предменструален синдром и срещат трудности при забременяване. Възможността за зачеване намалява с 40 %. (Russ, P. at all, 2004),
Тютюнопушенето при жените може да спомогне за развитието на рак на маточната шийка и рак на гърдата.
Тютюнопушенето по време на бременност може да доведе до усложнения и увреждания
за плода и носи големи рискове за здравето както на майката, така и на детето. Никотинът се концентрира в кръвта на плода, околоплодната течност и кърмата. Тютюнопушенето през периода на бременността намалява кръвния поток и притокът на кислород към
ембриона, в резултат, на което неговият растеж изостава. Никотинът лесно преминава
през плацентата и концентрациите му в плода могат да бъдат до 15% по-високи от нивата при майката.
Комбинирани, тези фактори могат да имат тежки последствия за бебето. Учените са
установили, че новородените на жени, които пушат са с по-ниско тегло, по-малък размер
на главата и по-ниски на ръст в сравнение с новородените на не-пушещите майки и бившите пушачки. Тяхното умствено и физическо развитие са забавя.
Бременни жени, които пушат цигари са с повишен риск от спонтанен аборт, мъртвородени или недоносени бебета. Въглеродният окис и никотинът причиняват сърцебиене и
преждевременно раждане.
При жените, които пушат през периода на бременността, съществува повишен риск
от раждане на бебета с аномалии.
Опорно-двигателна система. Жените, които пушат, с много по-голяма вероятност развиват остеопороза (намалена здравина на костите), което ги поставя в по-голям
риск от фрактура на бедрената кост и на други кости. Известно е, че тютюнопушенето
инхибира приема на калций, което може частично да води до тези последствия.
Ръцете и краката на пушачите са с по-лошо оросяване. Увеличават се болките в крайниците и рисковете от гангрена при заболяване от диабет.
Сетива. Тютюневият дим предизвиква възпаления на лигавицата на очите, които водят
до раздразнения и сълзене. Хора, които пушат по 20 и повече цигари дневно, имат два
пъти по-висок риск да развият катаракта (потъмняване на лещите) на очите, отколкото непушачите. Дегенерация на макулата (увреждане на „зрящите клетки” в ретината)
е честа причина за слепота при старите хора. Тя се среща от 2 до 5 пъти по-често при
пушачите, отколкото при непушачите.
Наблюдават се по-често намалено обоняние и рак на носната лигавица.
При пушачите вероятността да развият слухови увреждания до загуба на слуха е със
70% по-голяма. Димът покрива с плака стените на кръвоносните съдове, намалявайки по
този начин потока от кръв към средното ухо. То е три пъти по-застрашено от инфекции,
които могат да доведат до допълнителни усложнения, менингит и лицева парализа.
Нервната система и мозъка. Тютюнопушенето уврежда мозъчните клетки и
периферните нервни влакна; намаляват се скоростта на запаметяване и обемът на паметта. То е рисков фактор за мозъчен инсулт и рак. При хронична злоупотреба се наблюдават намалена работоспособност, главоболие и лесна уморяемост.
Никотинът предизвиква физиологична зависимост (според експерти тя е толкова силна, колкото тази при хероина). Съвременните проучвания доказват, че симптоми на никотинова зависимост могат да бъдат установени кратко време след пропушване, в ранните
фази на епизодичното пушене, още преди ежедневната употреба на цигари.
Употребата на тютюн увеличава риска за по-късно развитие на тревожни разстройства. Пушещите жени са изложени на значително по-висок риск от развитие на депресивно разстройство. Най-голяма зависимост съществува между пушенето и шизофренията,
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тъй като в клинични проби, честотата на тютюнопушенето при пациенти с шизофрения
достига до 90%.
Хората, които се адаптират психологично към понижено здравно състояние, пропушват по-рано, не инвестират в здравето си и не се занимават с допълнителни дейности,
за да го подобрят. Тези, които са осведомени за здравните последствия от пушенето,
пушат по-малко, нуждаят се по-малко от медицинска помощ от някои, които смятат, че
тези ефекти са изключително обратими. Въздействията на информацията за негативните последици за здравето от тютюнопушенето са най-ефективни в ранните етапи от
живота.
Въздействие върху кожата. Никотинът в цигарения дим стеснява кръвоносните
съдове близо до повърхността на кожата. По този начин до лицевите клетки и тъкани
достигат по-малко кислород и влага. Резултатът - ранни бръчки, особено при жените.
Въздействието на никотина се подсилва и от това на свободните радикали, вдишани при
горене на цигарата.
През 1969 г. Д-р Хари Даниел доказа, че пушачите между 40 и 49 години имат толкова
бръчки по кожата, колкото с 20 години по-възрастни от тях непушачи. Установява, че
излагането на слънце по-малко уврежда кожата на лицето, отколкото тютюнопушенето.
Типичният вид на пушача е с подчертани бразди и бръчки по лицето, радиални линии около
устните и ъгъла на очите, силно изпъкнали кости и понякога увиснали бузи.
Може да бъде наблюдавана и друга видима трансформация, причинена от пушенето,
свързан със значително обезцветяване на ноктите на пръстите, с които се държи цигарата, което е толкова очевидно, че когато някой изведнъж спре да пуши, се появява рязка
разграничителна линия от растящия нокът.
Косата губи блясъка си. Химикалите в цигарите лишават косата от кислород, което
унищожава блясъка и я прави суха, чуплива и цъфтяща. Освен това може да предизвика
косопад, преждевременно посивяване и дори оплешивяване.
Имунна система. Пушачите са по-податливи на вирусни заболявания. Д-р Джак
Елайъс и д-р Мин-Джон Кан от Йейлския университет констатират, че пушенето може да
предизвика усилен, а не отслабен имунен отговор към грипното заболяване. Резултатите
показват, че пушачите имат проблеми заради свръхреакцията си към грипния вирус, а не
защото не могат да се преборят с него. Усиленият имунен отговор подсказва, защо за
пушачите рискът да умрат по време на грипна епидемия е по-голям, отколкото за непушачите и защо пушачите са по-предразположени към хронична обструктивна бронхо-белодробна болест.
Ракови заболявания. Както е известно, тютюнопущенето се явява един от основните фактори, които провокират ракови заболявания. За съжаление получените данни
свидетелстват за това, че вероятността за развитие на рак се повишава дори след
епизодично пушене на цигари. Както показват проведените изследвания в Петербургския
университет, въздействието на определени компоненти на цигарения дим води до нарушаване на целостта на двойната спирала и образуването на „разриви” в хромозомите. Появяват се свободни участъци в ДНК. Именно поради такива изменения могат да настъпят
замени на едни гени с други. Тези промени могат да настъпят и при инцидентно пушене.

Информационен
блок

Защо въпреки информацията за вредното влияние на
тютюна, някои хора продължават да пушат?
Попитайте и обсъдете с учениците, защо независимо че има аргументирана
информация за негативните последици от тютюнопушенето много хора започват и продължават да пушат.
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Ефектът на тютюна върху организма не
е еднозначен. От една страна, почти всички
изследвания показват, че той има вредно влияние върху здравето, води до повишаване на
пулса и кръвното налягане, но от друга - общоизвестно е, че пушачите възприемат цигарата като средство, което им помага да се
успокоят и да потиснат нервността и стреса. Това противоречие е наречено парадокс на
Несбит. На какво се дължи то?
При вдишване на тютюневия дим, пушачът приема около 1-2 мг никотин от една цигара.

3

1
2

1. Когато никотинът попадне в белите дробове, кръвообръщението го пренася до мозъка за около 8 секунди.
2. Като следствие от въздействието му
върху клетките на мозъка се отделят медиаФиг. 7
тори (допамин), които влияят върху усещането на задоволство от пушенето.
3. Веднага след своето въздействие, никотинът стимулира отделянето на адреналин от
надбъбречната жлеза. Приливът на адреналин води до повишаване на кръвното налягане,
дишането и пулса. Това може да накара хората да се чувстват силни, енергични и спокойни.
Ефектът е незабавен, но изчезва бързо, което е причина за поява на желание за следваща цигара (фиг. 7).
С течение на времето към никотина се развива
психическа и физическа зависимост.

ИНТЕГРАТИВНО РЕЗЮМЕ

Направете обобщение за състава на тютюна и рисковете за здравето. Дискутирайте отношението на пушачите и непушачите към тютюнопушенето. Посочете, че значим
процент от пушачите с напредване на възрастта, заявяват желание да се откажат от
тютюнопушенето. Уточнете, че химичните съставки на тютюневия дим поразяват организма веднага, но последствията от тях могат да се проявят по-късно, като заболявания
на различни органи и системи и зависимост от тютюнопушенето.

Какво става, когато човек запали цигара?
В запаления край на цигарата температурата достига 830°- 880° С, при което се образуват редица продукти, приемани от пушача с тютюневия дим. Така че колкото по-често
пушачът „дърпа", толкова е по-висока температурата на горене. Освен това колкото
повече намалява цигарата, толкова по-наситен става тютюневият дим. От първото до
последното всмукване концентрацията на въглероден оксид и никотин се удвоява. Колкото по-силно гори тютюнът, толкова повече никотин влиза в организма. Затова колкото
по-бързо се пуши и се приближава до фаса, толкова повече се увеличава количеството на
вдишвания никотин. Дори цигарата да има филтър, той не може да задържи цялото количество катран и никотин, които се съдържат в дима.
Периодът на изпушване на една цигара трае средно около 5 минути, за които пушачът
всмуква дим около 10 пъти. По този начин човек, който пуши около кутия и половина (30
цигари), ежедневно получава 300 никотинови „удара” в мозъка всеки ден. При тези, които
обикновено не вдишват дима - като пушачи на пури и лули и употребяващите бездимен
тютюн, никотинът се абсорбира през лигавицата на устата и по-бавно достига пикови
нива в кръвта и преминава в мозъка.

Знаете ли,
че.... ?
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Капка никотин убива здрав мъж
Знаете ли,
че.... ?

Чистият никотин е много силна отрова. Една капка върху кожата на опитен
заек причинява моментален шок. Ако човек
пуши кутия с 20 цигари на ден, той вдишва
около 400 мг никотин на седмица. Ако това
количество бъде инжектирано наведнъж,
то ще предизика смърт. Твърденията за
това, че една капка никотин убива здрав
мъж, напълно отговаря на действителността. Смъртната доза е около 60 mg приблизително толкова, колкото съдържа
една силна пура. През миналия век никотинът станал широко известен като отрова,
предпочитана от убийците. Тогава се смятало, че той не оставя следи в тялото на
жертвата, но много бързо съдебните химици се научили да го откриват.
Първите обосновани възражения срещу
тютюна датират от средата на 60-те години на миналия век, когато окончателно се

потвърждават подозренията, че пушенето
води до развитието на някои опасни болести като рак на белия дроб.
• Употребата на тютюн се явява един от
факторите на риска за 6 от 8 основни причини за смъртните случаи в света.
• Всяка изпушена цигара отнема от 5 до 8
минути от живота на пушача.
• Пушачите умират средно с 14 години
по-рано от непушачите.
• Цигарите и тютюневите изделия убиват от 1/3 до половината от пушачите.
• Тютюнопушенето води не само до рак
на белия дроб, но е причина за прибилизително 30% от смъртността при всички
видове рак - на ларинкса, устната кухина и
хранопровода, на стомаха, пикочния мехур,
бъбреците, панкреаса и острата миелоидна
левкемия.

ТЮТЮНЪТ И ОБЩЕСТВОТО
Направете обобщение за влиянието на тютюнопушенето върху човешкото тяло.
Представете мотивите на пушачите да се замислят за отказване от тютюнопушенето. Посочете, че загрижеността за личното здраве е водеща, но все още загрижеността за ефекта на цигарения дим върху непушачите все още е слаб мотивиращ
фактор. Представете информация за пасивното пушене.

Пасивно пушене

жени
развити страни
0,5 милиона

Димът, получен в резултат на изгаряне

Информационен
на тютюневите продукти е известен като
блок

вторичен тютюнев дим и тютюнев дим в
обкръжаващата среда. Тютюневият дим
в закрити помещения се вдишва от всички
и на неговото вредно влияние са изложени
както пушачите, така и непушачите. Това
въздействие често се обозначава като пасивно пушене.
Вдишването на вторичния тютюнев
дим е опасно за здравето. Концентрацията
на вредни съставки е по-висока в страничния дим, отколкото в основния, вдишван от
пушачите. Той съдържа 3 пъти по-голямо
количество бензипирен (съставка, която
се смята за канцерогенна), два пъти повече
катран и никотин, пет пъти повече въглероден окис и петдесет пъти повече амоняк.
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През 2016 г. около една пета от мъжете
и една трета от жените са били изложени
на вторичен дим. Въпреки че вторичният
дим обикновено идва от цигари, пушенето
на други тютюневи изделия (като наргиле,

мъже
развиващи
се страни
1,8 милиона
жени
развиващи се
страни
0,3 милиона

мъже
развити
страни
1,6 милиона
Общо смъртни
случаи
от употреба на
тютюн
в световен мащаб

Общо смъртни
случаи
4.2 million
мъже
3.4 million
жени
0.8 million

Фиг. 8

електронни цигари или тютюневи стикове)
също е свързано с вторично отделяне чрез
водните изпарения на никотин и токсични
вещества.

Общо
Общосмъртни
смъртни
случаи
случаи
4.2
4.2million
million
мъже
мъже
3.4
3.4million
million
увеличава риска от рак на белите телно време
жени
жени
Никотинът и
с 30% и коронарна болест на0.8
сър0.8million
million

Това
дробове
цето с 25%. Само през 2016 г., вторичният
тютюнев дим е причина за приблизително
884 000 смъртни случая. Исхемична болест
на сърцето, инфекции на долните дихателни пътища, астма и рак на белите дробове
са най-честите причини за смъртни случаи,
свързани с вторичния тютюнев дим.
Токсичните компоненти от тютюневия
дим се задържат във въздуха продължи-

след изпушване на цигарата.
токсичните вещества се отлагат по повърхностите в дома и в домашния прах. Те могат да останат там няколко
месеца след спиране на тютюнопушенето,
дори след измиване на повърхностите. Този
ефект се обозначава като третичен тютюнев дим. Попаднали върху мебелите, материите, стените и дори косата, крият
риск за здравето дълго след изгасянето на
цигарата.
77
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Хората могат да бъдат изложени на вторичен дим в домовете, на работното място, на обществени места, в автомобили, места на открито и в многоетажни сгради - дори ако никой не пуши в дома им, но някой пуши в сградата

Ниво на вреди, причинени
от вторичния дим
Продуктите, проникващи в белия дроб
на пушача чрез главната димна струя, се
пречистват частично, тъй като преди
това минават през неизгорялата част на
цигарата и нейния филтър. Продуктите
от страничната димна струя, обаче, попадат директно във въздухa. Поради бавното тлеене на цигарата, непрекъснато
отделящият се дим от края ú е значително
по-токсичен. Той съдържа:
• 2 пъти повече никотин и катрани;
• 5 пъти повече въглероден монооксид;
• 73 пъти повече амоняк;
• 3 пъти повече бензо[а]пирен;
• повече кадмий от основната димна
струя.
Всяка година в 25-те държави на ЕС над
79 000 пълнолетни лица умират в резултат
на пасивно пушене. Съществуват данни, че
през 2002 г. в ЕС над 7 000 души са починали като следствие от пасивно пушене на
работното място. Тук е включена смъртността от сърдечни болести, инфаркт,
7

милиона

белодробен рак и някои респираторни заболявания, причинени от пасивно пушене.
Не е включена обаче смъртността при
пълнолетните поради други заболявания,
свързани с излагане на въздействие на СТД
(като пневмония), смъртността при децата и значителната тежка заболеваемост,
както остра, така и хронична, причинена
от пасивно пушене.

Знаете ли,
че.... ?

Един от най-канцерогенните агенти,
NNK (nitrosamine 4-(methylnitrosamine)-1-(3pyridyl)-1-butanone), съдържащ се в цигарения дим, може да бъде открит в първата
урина на новородени, чиито майки са пушили
по време на бременността.
Родители, които пушат цигари у дома,
в колата и около децата ги излагат на риск
от никотинова зависимост. Резултатите
от проучване показват, че 5% от децата,
които никога не са пушили цигари, но са били
в обкръжението на пушачи имат симптоми
на никотинова зависимост. Екипът разполага с данни за трайни промени в настроението, проблеми в съня, раздразнителност,
тревожност, безпокойство, лоша концентрация и увеличен апетит сред децата.
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ВЛИЯНИЕ НА ТЮТЮНЕВИЯ ДИМ
ВЪРХУ ДЕЦАТА И ЮНОШИТЕ
Поставете задача на учениците да прочетат текста и да потърсят
допълнителна информация от изследвания в рубриката „Знаете ли, че?“
и допълнителни източници, които са свързани с въздействието на тютюневия дим върху децата. Да използват тази информация, за да формулират заключения, подкрепящи предприетите мерки за ограничаване на
тютюнопушенето в помещенията, в които присъстват деца. Могат да
представят резултатите под формата на есе, постер или презентация.
Дейността може да бъде продължена интегрирано в часове по „Биология и здравно образование“, „Български език и литература“, „Информационни технологии“. „Изобразтелно изкуство“.
УПРАЖНЕНИЕ 5

Проучване

Тютюневият дим в семейството оказва негативно влияние върху децата
Децата на родители, които пушат в дома си, страдат два
пъти повече от дихателни заболявания в ранна възраст, отколкото децата на родители непушачи. Според проучвания
700 милиона деца, или половината от всички в света са подложени на влиянието на тютюневия дим у дома.
Белите дробове на децата са по-малки, а тяхната имунна система е по-слабо развита, което прави по-вероятно
развитието на инфекции, предизвикани от тютюневия дим.
Тъй като децата дишат по-учестено от възрастните, те
вдишват повече химикали на кг/тегло за едно и също време.
Малките деца са подложени на особено висок риск в затворени помещения и ограничени пространства. Например,
в автомобили концентрацията на опасни химически вещества от тютюнев дим се увеличава близо 200 пъти при затворени прозорци. Те са изключително податливи и на т. нар.
третично въздействие на тютюневия дим, поради това, че
опознават света, докосвайки предметите с ръце и пъхайки всичко
в устата си.
Тъй като децата са изложени на влиянието на тюютневия дим от ранна възраст,
броят на годините на здравословен живот, изгубени заради болест, инвалидност или
смърт е по-голям от този при възрастните.

Ефектите на вторичния тютюнев дим върху бебета и
малки деца
• По-ниски нива на белодробната функция
– хронична кашлица, хрипове и храчки;
• Повишаване на острите респираторни заболявания в ранна детска възраст
– бронхити, пневмонии, астматични пристъпи, хронична обструктивна белодробна
болест, емфизема;
• Повишаване на риска от рак на белия
дроб;
• Хронични инфекции на средното ухото;
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• Нараства вероятността от раждане с
поднорменено тегло, преждевременна детска смърт;
• Нервно-поведенски разстройства. Увеличава се вероятността от пропушване в
детска и юношеска възраст;
• Мозъчни тумори;
• Проблеми със сърцето;
• Пожари при опити за пушене или от незагасени цигари.

Често родителите подценяват излагането на вторичен
тютюнев дим при децата
Само една трета от родителите на деца, които са постъпили в болница заради астма
или дихателни проблеми посочват, че пушат в тяхно присъствие в дома. Лабораторните
тестове установяват, че в действителност 80% от децата, постъпили в болница са били
подложени на вторичен тюютнев дим.

Знаете ли,
че.... ?

Фиг. 10
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Фиг. 10 Излагане на вторичен дим при деца, доведени в болница за астма или дихателни
проблеми: Синсинати, САЩ, 2010-2011 г.
Тези данни разкриват, че много заболявания на дихателните пътища, които може да
не са свързани с вторичния дим въз основа на подадената информация от родителите или
заболелите, всъщност могат да бъдат свързани с това.

Забрани за тютюнопушене в присъствието на деца
През 2007 г. Южна Австралия стана първата държава, която забранява пушенето в
автомобили, в които пътуват децата. "Въпреки че право на пълнолетните е да изберат
да пушат и да се излагат на всичко, свързано с добре известни рискове за здравето, тази
забрана има за цел да защитава децата, които не биха могли да се защитят сами." - посочва Катла Галахер, главен министър на Австралийската столична територия, 2012 г.

Значим процент от юношите в Европа са изложени на
вторичен тютюнев дим

Фиг. 11

80
70
60
50
40
30
20
10
0
Общо
48,9

%

Африка
(AFRO)
51,1

%

Северна Източно Средии Южна Аме- земноморие
рика (AMRO)
(EMRO)
43,3
40,3

%

%

Европа
(EURO)
75,3

%

Югоизточна
Азия
(SEAR)
37,4

%

Западен
Тихи океан
(WPRO)
62,5

%

Фиг. 11 Процент на младежи, изложени на вторичен дим извън дома от страна на СЗО,
на възраст 13-15 години, 2014 г.

21

Ограничения за тютюнопушене у дома
Въз основа на проучване в 15 държави с ниски и средни доходи е констатирано, че с 61%
е по-голяма вероятност хората да ограничат пушенето у дома, ако пушенето на работното място и на обществените места е ограничено чрез законова уредба.
Семействата с нисък социално-икономически статус може да са по-склонни да бъдат
изложени на вторичен дим у дома.
Родители
с начално и по-ниско
образование

Родители с
основно образование

Фиг. 12

Няма забрана
Частични ограничения
Пълна забрана

Родители
с висше
образование

Родители
със средно
образование

Фиг. 12 Доброволна забрана на пушенето у дома според нивото на образование на родитгелите: Китай, 2010 г.

МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
В редица страни доказателствата за вредата от употребата на тютюн оказва влиИнформационен
блок
яние върху обществото. Издигат се искания за осигуряване на среда, свободна от тютюнев дим. Тютюнопушенето все повече става обществено неприемливо.

Безопасно ниво на въздействието на вторичния тютюнев дим не съществува. Нито
вентилацията, нито филтрите, даже взети заедно, не могат да понижат въздействието
на цигарения дим в помещението до нива, които се считат допустими.
Въздействието на тютюнев дим води до икономически щети при отделните хора,
предприятията и обществото като цяло под формата на преки и косвени разходи.
Парите, които отделят пушачите за цигари би могло да влоши стандарта им на
живот.

Фиг. 13
Знаете ли,
че.... ?

ЦИГАРИ

За цената
на една
кутия цигари
може да
бъдат купени ...
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… килограм
и половина
краставици
в Грузия ...

... дузина
яйца
в Панама ...

... четири
чифта
памучни
чорапи в
Китай ...

…дузина
кокосови
орехи в
Папуа Нова
Гвинея ...

... един кило- ... шест килограм риба във грама ориз в
Франция,
Бангладеш
Гана или
Молдова ...

... един килограм
сирене
в България

Икономическата стойност на тютюнопушенето в световен мащаб всяка година възлиза на близо 2 трилиона долара, което е равно приблизително на 2 % от общото количество на икономическата продукция. За България ,през последната година, тази стойност
възлиза на приблизително на 3011 млн. лева. Това включва преки разходи свързани със
здравните грижи и разходи, свързани с изгубената производителност на хората.

Рамковата конвенция на СЗО за борба срещу тютюна е разработена в качеството на
ответна мярка на глобализацията на тютюневата епидемия. Приета е през юни 2003 г. и
бързо се превръща в един от договорите в историята на ООН, обхващащ най-голям брой
участници. От 27 февруари 2005 г. тя е със статут на задължителен международен закон.
Република България е ратифицирала конвенцията, като за нашата страна тя е в сила от Информационен
блок
05.02.2006 г.
Няма съмнение, че намаляването на стойностите
на употребата на тютюн ще
доведе до спасението на живота на много хора. Изчислено е, че при прогресивно 50
– процентово съкращение на
стойностите на употребата
на тютюн към 2050 г. може да
бъде спасен живота на 200 милиона души, а впоследствие на
още 100 милиона.
Борбата срещу тютюна
- това е цял комплекс от всестранни мерки по защита на
хората от последствията
при употребата на тютюн и
пасивното пушене.
Основните аспекти на
борбата
срещу
тютюна
включва мерки, свързани с:

Отглеждане
Предлагане на алтернативи на отглеждането на тютюн. Преквалификация на работещите в бранша.

Отпадъци
Поемане от тютюневата промишленост на
разходите за опазване на
околната среда от производството и употребата
на тютюн.

Производство
Забрана на всички добавки към тютюна, включително ароматизанти.

Стратегия за
регулиране

Опаковка и
етикетиране
Обикновена, стандартна опаковка за
всички тютюневи
изделия.

производството
на тютюн

Използване на продукта
Политика за забрана на тютюнопушенето в закрити
помещения.

Продажба
Премахване на всички обозначения за продажба на тютюневи
продукти, въвеждане на закрити
щандове за цигари.

Маркетинг
Забрана на всички
преки и косвени
форми на реклама,
промоция и спонсорство.
Данъчни политики
Прилагане на по-високи данъци
върху всички тютюневи изделия.

• Защита на децата и младежите, особено по предотвратяване на употребата на тютюн;

Фиг. 14

• Подкрепа на пушачите и техния стремеж да се откажат от употребата на тютюн;
• Защита на непушачите от въздействието на пасивното пушене;
• Регулиране на тютюневата продукция (фиг. 14).
Това е първият юридически документ, целта на който е намаляване на смъртността
поради употребата на тютюн и намаляването на използването на тютюна по цял свят.
Усилията на правителствата, гражданското общество и международната общност,
включително чрез Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна (FCTC), имат положителни резултати в много държави. Въпреки това, все още в много страни младите хора
са под влияние на нарастващото разпространение и маркетинг на тютюневата индустрия.

ОБОБЩЕНИЕ

Проведете беседа с класа, за ролята на мерките за ограничаване на употребата на
тютюн. Спрете се на въпросите, свързани с мотивите на хората да пушат, възможните
алтернативи за общуване и приятно прекарване на времето. Насочете ги към рисковете
за здравето, както за пушачите, така и за непушачите. Помолете ги да обсъдят ефективността на мерките за ограничение на тютюнопушенето със своите близки: Кои от
тях мислят, че са успешни през изминалите години? Какво според тях е добре да бъде
направено?.
Определете следващ час или дейност в училище, свързана с превенция на употребата
на психоактивни вещества, по време на които да представят резултатите от проучването и разработените материали. Съвместно изберете мото на дейността. Например:
„Употребата на тютюн е предотвратим риск за нашето здраве”.
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ТЕМА 2: УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ.
СЪСТАВ И СВОЙСТВА НА АЛКОХОЛА.
РИСКОВЕ ЗА ЗДРАВЕТО. АЛКОХОЛЪТ И
ОБЩЕСТВОТО
Цели:
1. Да усвоят информация за влиянието на алкохола върху здравето.
2. Да формират позитивно отношение към опазване на собственото здраве и отго-

ворно отношение към здравето на другите.

3.
4.

Да осмислят влиянието на алкохола върху обществото.

5.

Да бъдат предпазливи към посланията, които отправят рекламите на алкохол.

Да формират умение за преценка на рисковете от употреба на алкохол в компания
с младежи.

Очаквани резултати:
ОБЛАСТ НА
КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ
В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО
УЧЕНИКЪТ:

Психично здраве и личностно
развитие

Развива и поддържа положителен образ за себе си.
Демонстрира умения за самонаблюдение и самооценка.
Умее да предвижда последствията от своето поведение за
себе си и за другите.
Изброява и използва основните стъпки в процеса на вземане
на решения.
Демонстрира умения за отказ и справяне със ситуации на
предлагане на алкохолни продукти и за устояване на натиск.

Физическо развитие и здравословно хранене

Осъзнава, че здравословният начин на живот е въпрос на
личен избор и отговорност.
Избягва нездравословни навици и традиции.

Превенция на употребата на
психоактивни вещества

Анализира последствията от употребата на алкохол в личен,
семеен и социален план.
Демонстрира отговорно отношение към собствената безопасност и безопасността на другите.
Осъзнава, че употребата или неупотребата на алкохол е
въпрос на личен избор и отговорност. Разбира потребността
от умерена и отговорна употреба на алкохолни напитки.
Познава нормативната база във връзка с ограниченията за
употреба на алкохол.

Междупредметни
връзки
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Човекът и природата, Технологии и предприемачество, История и цивилизация, География и икономика, Физическо възпитание и спорт, Изобразително изкуство.

СТРУКТУРА НА
ТЕМАТА

ВРЕМЕ

Въведение

3 мин.

СЪДЪРЖАНИЕ, МЕТОДИ И ФОРМИ
Защо хората употребяват алкохол?
Представяне на информация за мотивите на хората за
употреба на алкохол. Актуализиране на знанията от 5 кл.

Информационен блок

5 мин.

Състав и свойства на алкохола.
Запознаване на учениците със състава и свойствата на алкохола и видовете алкохолни напитки: бира, вино и напитки
с високо алкохолно съдържание, получени чрез дестилация.

Упражнение 1

5 мин.

Провеждане на беседа за отговорната употреба на алкохол.
Въвеждане на понятието: стандартна напитка.

5 мин.

Рискове за здравето

Какво означава
умерена употреба на
алкохол?
Информационен блок

Представяне на информация за влиянието на концентрацията на алкохол в кръвта върху поведението.
Краткотрайни ефекти и рискове при продължителна употреба на алкохол.
Упражнение 2

5 мин.

Използване на данни и изчисляване на приблизителното количеството на алкохол в кръвта при употреба на различен
вид и количество алкохол в зависимост от пола и теглото
на хората.

5 мин.

Учениците се разделят на групи, като обсъждат и отбелязват:

Каква е концентрацията на алкохол в
кръвта?
Упражнение 3
Последици от употребата на алкохол

• последици от моментна употреба на алкохол;
• последици от злоупотреба с алкохол.

Упражнение 4

5 мин.

Задача за самостоятелна работа, свързана с влиянието на
алкохола върху физическото и психическото здраве.

Информационен блок

5 мин.

Алкохолът и обществото.

Упражнение 5

5 мин.

Беседа върху съдържанието на комикс: В музикалния клуб.
Обсъждане на мотиви за употреба на алкохол или въздържане от децата и юношите. Представяне на нормативни
ограничения за разпространение и употреба на алкохол от
подрастващите.

2 мин.

Проследяване и отбелязване посланията при рекламата на
алкохолнни продукти, насочени към младите хора. Създаване
на комикси и колажи на анти-реклама на алкохолни и тютюневи продукти.

Митове и факти за
алкохола

Защо младите хора
употребяват алкохол?
Проучване
Реклама на алкохолни
продукти
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ВЪВЕДЕНИЕ
Представете информация пред учениците за алкохола и проведете
кратка беседа с учениците за мотивите на хората за неговата употреба.

ЗАЩО ХОРАТА УПОТРЕБЯВАТ АЛКОХОЛ?

Умерената употреба на алкохол е приемлива в повечето страни и култури. Някои хора харесват пиенеИнформационен то на алкохол, защото в малки количества, той може
блок
да им помогне да се отпуснат и да се почувстват
по-спокойни в общуването. Други го използват
заради свойството му да „замъгли” съзнанието им, така че да забравят за своите проблеми.
Често обаче алкохолът затруднява общуването речта става по неясна, координацията е нарушена,
а емоциите са изкуствени и преувеличени.

Повечето хора пият умерено по време на хранене
или при събиране с приятели. За тях употребата на алкохол не създава проблеми и не
застрашава здравето им. При други, пиенето може да бъде опасно. Те са изложени на
много висок риск от злоупотреба и пристрастяване. По данни на Световната здравна
организация (СЗО), повече от половината от възрастните и една четвърт от всички
деца под осемнадесет години имат познат или близък
член на семейството, който е злоупотребявал с алкохол.
Почти всички в определен период от живота си ще
имат контакт с човек, който пие твърде много и има
проблеми с алкохола, независимо дали е приятел, колега,
съученик, непознат в ресторант или в друга обстановка. Това е така, защото употребата на алкохол докосва живота както на тези, които пият, така и на
техните близки. Затова е добре да знаем как действа
това психоактивно вещество и какви са рисковете за
здравето.

СЪСТАВ И СВОЙСТВА НА АЛКОХОЛА

Не е известно кога е използвана за първи път думата "алкохол". Много е трудно да се
разбере как е направено първото алкохолно питие и защо хората са решили, че им харесва.
Най-древната известна алкохолна напитка е датирана от около 7 000 – 6 500 г. пр. н.е.. Открита е в китайското село Джиаху в провинция Хенан. Изследователите са установили, че
тя е направена от ориз, грозде, мед и горски плодове.
Алкохолът, който хората употребяват за пиене се получава чрез ферментация на продукти, които съдържат въглехидрати – най-често
плодови захари. Процесът се извършва под въздействието на живи организми – дрожди. Така от
гроздов сок се получава вино, а от зърнени култури
(пшеница, ръж, ечемик и др.) – бира.
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Алкохолните напитки са известни като спиртни напитки. Терминът спирт произлиза от латинската дума spiritus = дух. Той е въведен от
алхимиците през 900 г., които чрез дестилация на
вино получили обогатена на етанол течност и я
нарекли spiritus vini = винен дух. Научното име на
алкохола е етанол.

Ракията, водката, уискито, джинът, ромът
са дестилирани питиета. Приготвят се чрез
затопляне на ферментирали житни зърна или
вино. Понякога се добавят и други съставки,
които променят аромата или вкуса им.
Алкохолните напитки се делят на три
големи класа: бира, вино и напитки с високо
алкохолно съдържание, получени чрез дестилация.
Съдържанието на алкохол в различните напитки се измерва в градуси, които показват обемната концентрация на алкохола в проценти (при бирата обикновено е 3 - 6 %, при виното 10 - 14%, а при концентратите – 40 - 50 %).
Колкото по-висок е алкохолният градус на една напитка, толкова по-силна интоксикация
предизвиква тя.
Първоначално е имало най-различни системи за означаване на алкохолното съдържание,
някои от които още се използват. Интересен е произходът на английския термин proof
(проба). В миналото кралският флот закупувал огромни количества ром за моряците. Той
се изпитвал, като с него се залее черен барут и ако след това барутът може да се запали,
се смятало, че ромът става за пиене.

Знаете ли,
че.... ?

Успешната проба (100 proof) съответства на 50 % алкохолно съдържание.

Какво означава
“стандартна напитка“?
„Стандартна напитка“ е
термин за мярка на алкохолно
съдържание (чист алкохол) в
едно питие, а не за обема на течността в чашата. Именно алкохолното съдържание е най-важното нещо, за което трябва
да се внимава при консумацията
на алкохол, а не количеството
течност, което се поглъща. Алкохолни продукти в еднакви раз- 330 мл
фасовки могат да съдържат различен
брой стандартни напитки.

Информационен
блок

150 мл

40 мл
Фиг. 1

Отговорната употреба на алкохол означава:
1стандартна напитка (1U) = 16 грама чист алкохол 1U = бутилка бира (330 мл)
= 1 чаша вино (150 мл) = 1 малка напитка (40 мл) концентриран алкохол (фиг. 1).
В различните държави са приети определени количества и честота на употреба на алкохол, която се смята за умерена. Поради съществуващите разлики, Световната здравна
организация (СЗО) приема, че за пълнолетните жени и всички хора над 65 години умерена
консумация е едно стандартно питие на ден, а за пълнолетните мъже до 65 години – 2
стандартни питиета на ден, като не става въпрос за всекидневна употреба.
Всекидневната консумация повишава възможността от развитие на толеранс и възникване на зависимост, затова през седмицата трябва да има най-малко 2 дни, през които
не се употребява никакъв алкохол.
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КАКВО ОЗНАЧАВА УМЕРЕНА УПОТРЕБА НА
АЛКОХОЛ?
Проведете беседа с учениците, като обсъдите въпросите: Какво означава умерена употреба на алкохол? Кога употребата се превръща в
злоупотреба? Защо някои хора могат да консумират умерено алкохол,
докато други имат проблеми? В какви случаи възрастните не трябва да
консумират алкохол?
УПРАЖНЕНИЕ 1

Групова
работа

РИСКОВЕ ЗА ЗДРАВЕТО
Алкохолът действа различно на различните хора, но типичните му ефекти зависят от
концентрацията му в кръвта. Влияние оказват множество фактори, включително полът,
теглото, храненето, физическото състояние, личните навици за консумация на алкохол и др.
Концентрацията на алкохол в кръвта може да бъде изчислена като количеството поет
чист алкохол се раздели на количеството телесна течност.
При мъжете количеството телесна течност е 70% от общото тегло. Ако мъжът е 80
кг. теглото на телесни течности е 56 кг. При употреба на 1 л бира = 800 г с 5% алкохолно
съдържание, количеството на чист алкохол се равняват на приблизително 40 грама. За да
се получи нивото на алкохол в кръвта, количеството чист алкохол се разделя на количеството телесни течности – 40 : 56 = 0,71. Така излиза, че нивото на алкохол в кръвта е
0,71 на хиляда.

Знаете ли,
че.... ?

Ако жена тежи 55 кг, телесните ѝ течности ще са 33 кг (това е така, защото при
жените те са 60% от общото тегло). Тогава нивото на алкохол в кръвта ще бъде 40 : 33
= 1,21 на хиляда.

КАКВА Е КОНЦЕНТРАЦИЯТА
НА АЛКОХОЛ В КРЪВТА?
Поставете задача на учениците, като използват данните в таблицата, да изчислят приблизителното количеството на алкохол в кръвта
при употреба на определено количество алкохол в зависимост от пола и
теглото на хората.
УПРАЖНЕНИЕ 2

Самостоятелна
работа

Телесно
тегло

Тегло на телесните
течност
(при мъжете – 70 %
от телесното тегло,
при жените - 60 %)

Ниво на алкохол в кръвта
(количество чист алкохол /
тегло на телесните
течност)

Процент на алкохол в
напитката

Количество
чист алкохол

1 л бира = 800 г с 5%
алкохолно съдържание
(при употреба от мъж)

40 Г

80

КГ

56

КГ

40:56=

1 л бира = 800 г с 5%
алкохолно съдържание
(при употреба от
жена)

40 Г

55

КГ

33

КГ

40:33=

След като са готови, ги помолете, да съотнесат получените стойности за концентрация на алкохол в кръвта към характеристиките на поведението, представени по-долу.
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Краткотрайни и дълготрайни ефекти на алкохола
Колкото по-висок е алкохолният градус на една напитка, толкова по-силна интоксикация предизвиква тя. Степента на опиянение и влиянието върху поведението са пряко
свързани с нарастването на концентрацията на алкохол в кръвта.

Знаете ли,
че.... ?

При концентрация от 0,05 % - 0,10% - намалява устойчивостта на вниманието, преценката е неточна. Реакциите започват да стават забавени. Предпазливостта е намалена.
При концентрация от 0,10% - 0,15% - забавянето на реакциите е цялостно и трайно.
Повечето хора стават шумни и буйни, а по-късно сънливи. Настъпва значителен спад във
възможностите за възприемане и движение, интоксикацията е очевидна.
При концентрация от 0,15% - 0,30% - способността за движение и ориентиране в околната среда е силно нарушена, залитане. Обикновено предизвиква гадене, повръщане, често
след това загуба на съзнание.
При концентрация от 0,30% - 0,50% - почти винаги води до загуба на съзнание.
При концентрация над 0,50% се стига до цялостно обезчувствяване. На това ниво при
някои от хората настъпва смърт. Ако не се вземат мерки, това се случва след 1 – 2 часа
от употребата.
Алкохолът се абот организма. Няколко
щането му той достига
нервите и други часе психоактивно вещедепресантите. Алкохоте реакции, движенимисълта – объркана. Пиколичества води до слабавена реч. Употребата
инциденти и да провоки-

сорбира много бързо
минути след поглъдо мозъка, мускулите,
ти на тялото. Той Информационен
блок
ство от групата на
лът забавя мозъчнията стават бавни,
енето на по-големи
ба координация и заму може да причини
ра насилие.

Към алкохола се развива физическа и психическа зависимост.
Редовната употреба от младите хора носи значителни здравни рискове. Алкохолът
действа като тъканна отрова в цялата нервна система, може да предизвика парализа и
увреждане на мозъчната дейност. Продължителната му употреба води до високо кръвно
налягане и може сериозно да увреди черния дроб, чиято задача е да разгради алкохола на
по-безопасни съставки.
Големи количества, приети за кратък период, могат да причинят кома и дори смърт.
УПРАЖНЕНИЕ 3

ПОСЛЕДИЦИ ОТ УПОТРЕБАТА НА АЛКОХОЛ

Разделете класа на две групи и поставете задача на първата група да обсъди
последици от моментна употреба на алкохол, а на втората група - последици при
продължителна употреба. След представянето им, да запишат резултатите в
таблицата.
Насочете вниманието им към краткотрайните и дълготрайни въздействия
при употреба на алкохол от деца и юноши под 18 г.

Групова
работа

ПОСЛЕДИЦИ ОТ УПОТРЕБАТА НА АЛКОХОЛ
МОМЕНТНА УПОТРЕБА

СИСТЕМНА УПОТРЕБА
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Краткосрочните рискове
от прекомерна употреба
на алкохол:
• да не стигнат безопасно вкъщи;
• спорове, скандали и дори сбиване, които
могат да доведат до проблеми с властите
и до съставяне на криминално досие;
• наранявания и злополуки;
• да станат жертва на престъпления;
• повръщане, припадъци и дори отравяне
с алкохол;

• трайно нарушено равновесие и координация вследствие от което – по-чести
травми от падания;
• променливи настроения;
• в крайни случаи може да се стигне до интоксикация с алкохол, кома, увреждания на
мозъка и смърт;
• повишен риск от развитие на някои
форми на рак, по специално на устата, дихателната система и рак на гърдата;
• трудности в сексуалния живот, включително импотентност;

• опасен секс - може да доведе до болести, предавани по полов път или до нежелана бременност;

• стеатоза, хепатит, цироза на черния
дроб;

Рискове от злоупотребата с алкохол:

• повишен риск от финансови затруднения, загуба на работното място или на жилището;

• зависимост към алкохола;
• стомашно-чревни разстройства, язва,
гастрит;

Сърдечно
заболяване

• панкреатит;

• рискове за семейството - децата на
пристрастените консуматори са склонни
самите те да имат проблеми, свързани с
алкохола.

Мозъчно
увреждане

Увреждания
на стомаха
(гастрит,
язва)
Увреждане на
черния дроб

Панкреатит

Белодробни
инфекции
Увреждания
при раждане
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Отслабена
имунна система

Съдови
усложнения

Фиг. 2

Въздействие на алкохола
върху организма
Алкохолът въздейства върху организма
по следните начини:
– чрез директно въздействие върху
клетките и техните преносни системи,
например върху нервните клетки (т.
нар. невротрансмитери);
– чрез промени в обмяната на веществата (доставяне на енергия, влияние
върху обмяната на белтъчини, мазнини, витамини и минерални вещества);
– чрез образуване на продукти на обмяната на веществата (метаболити, например ацеталдехид), чрез ензимна индукция
(върху MEOS);
– чрез промяна на някои физиологични
функции на организма (промени в кръвооросяването).
Централната и периферната нервна система принадлежат към онези органни системи, върху които алкохолът
оказва най-многообразно и интензивно
въздействие. Алкохолът преодолява кръвно-мозъчната бариера и благодарение на
своята разтворимост във вода и масти
бързо се разпространява в мозъчната тъкан. В резултат на това поемането на алкохол води до рязка промяна в мозъчното
кръвообръщение. Високи дози алкохол водят до стеснение на мозъчните съдове. Алкохолът влияе върху биохимичните процеси
в различните области на мозъка. Той води
до намаление консумацията на гроздовата
захар в мозъка, където тя е особено висока
в сравнение с други органи.

Той действа на мембраните между различните невронални структури, които са
богати на липиди.
Главното въздействие на алкохола върху нервната система обаче се осъществява посредством невротрансмитерите. Те
представляват вещества - преносители,
които посредничат по химичен път при
пренасянето на дразнения между нервните
клетки.
За разлика от други вещества с висок
потенциал на злоупотреба, като опиати и
бензодиазепини, алкохолът няма собствени
рецептори, както биват обозначавани белтъко-съдържащите клетъчни структури,

към които се прикрепват свойствени на
тялото вещества – преносители като невротрансмитерите. Алкохолът посяга към
различни рецепторни системи – преди всичко глутамат и GABA (гама-амино-бутироацид). Влияе също така и върху системите
на норадреналина, допамина, ацетилхолина и
серотонина.
Алкохолът действа “бифазно”, първоначално или в малки дози той активира, а
по-късно влияе потискащо. Алкохолното
въздействие е различно според острото
(акутно) или повтарящо се (хронично) въвеждане на субстанцията.
Индивидуално различното въздействие
на алкохола вероятно е обусловено генетично.
Алкохолът, както и други дроги притежава потенциал на зависимост. Потенциалът на зависимостта от алкохола не е
толкова силен, колкото при някои опияняващи дроги като опиатите /хероин/, кокаин и
други възбуждащи средства, но е сравним
с потенциала на някои успокоителни и сънотворни като бенздиазепините и барбитуратите. Решаващата характеристика
на синдрома се вмества в психическата зависимост, която се изразява в ненаситен
стремеж към продължаване на алкохолната
консумация или нейното подновяване след
многогодишен “сух интервал”, независимо
че засегнатият /craving / е наясно с последиците от подновеното пиене.
Хроничната злоупотреба с алкохол води
до намаляване (атрофия) на мозъчната
тъкан в обсега на главния и малкия мозък.
Докато главният и особено челният мозък
се свързват с интелектуални постижения,
малкият мозък е важен за поддържане на
равновесието. Увреждат се и по-дълбоко
разположените мозъчни структури като
хипокампуса, който съхранява спомените.
При остро въздействие на сравнително малки количества алкохол се стига до повишена активност, бъбривост и възможни
пресилени моторни реакции, свързани с насилствени действия.
Способността за виждане и чуване се
нарушава дори от относително малки количества алкохол. Подобно на намаленото
възприемане на образи при здрач и тъмнина намалява и цветното пространствено
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виждане. Способността за чуване - при
това най-вече по отношение на говор –
също се нарушава от алкохола.
При акутно въздействие на алкохола се
стига до влошено регистриране от страна на паметта. Макар непосредствената
способност за запаметяване да е съхранена, множество събития се забравят
още след 20-30 минути. По този начин алкохолът уврежда най-силно и избирателно
кратковременната памет. Такива ефекти
се демонстрират най-впечатляващо във
вид на “скъсване на лентата”. Човек не е в
състояние да си припомни събития от определен отрязък от време. При това може
да се стигне както до частична, така и до
тотална загуба на памет.
Малки количества алкохол могат да
стимулират дишането, но по-големите
водят до неговото влошаване и дори до
спиране. При редовно консумиране дори на
малки дози алкохолът уврежда функцията
на сърдечния мускул. Освен това той води
до повишаване на сърдечния ритъм, а високите дози повишават и кръвното налягане.
Умерените алкохолни количества разширяват съдовете – предимно тези на кожата,
което се демострира чрез зачервяване на
лицето.
Алкохолът повишава секрецията на
слюнката, стомашния сок и задстомашната жлеза. Стимулира отделянето на урината (диуреза).
Алкохолът води до увеличаване на теглото. Уврежда метаболизирането на
най-важните хранителни вещества – белтъчини, въглехидрати, мазнини, витамини
(витамин А, В-група, C, D, E), както и на микроелементите – магнезий (Mg), цинк (Zn)
и селен (Se). Влияе и върху кръвната захар.
Алкохолът директно уврежда чернод-

робната тъкан. Спектърът на причинените от алкохола чернодробни заболявания
се простира от затлъстелия черен дроб
без възпалителни изменения, през различните форми на чернодробно възпаление (хепатит) до чернодробна цироза, при която
загиналите чернодробни клетки се заместват от опорна тъкан (фиброза). Хроничната алкохолна злоупотреба често води до
възпаление на стомашната лигавица (гастрит).
Употребата на алкохол може да увеличи
риска от сърдечно-съдови заболявания. Намалява броят на лимфоцитите и се снижава нивото на фибриногена, а това води до
намаляване на способността за съсирване
на кръвта. В някои случаи тези промени се
отразяват и положително по отношение
на риска от сърдечен инфаркт.
Намаленият брой на белите кръвни
клетки (левкоцити) може да доведе до отслабване на имунната защита.
Алкохолиците са изложени в повишена
степен към заболяванията на дихателните
органи, особено ако едновременно е налице
и злоупотреба с никотин. Затова при тях
често се стига до белодробни възпаления,
белодробна туберкулоза.
Алкохолиците страдат по-често от
остеопороза, което допринася за счупвания
на кости-дори и при незначителни травми.
Алкохолът предизвиква смущения в
най-важните хормонални регулатори: щитовидната жлеза, околощитовидната (паратиреоидна) жлеза, надбъбречната жлеза
и половите жлези.
Алкохолът преминава в плацентата и
оттам в кръвообръщението на фетуса,
така че може да се стигне до увреждането
на нероденото дете.

Влияние на алкохола върху деца и юноши
Поради анатомо-физиологични особености на възрастта, черният дроб на подрастващите трудно преработва алкохола и дори малки количества от него могат да доведат до алкохолно отравяне и да нанесат сериозни вреди на младия организъм и най-вече на
мозъка. Затова употребата на алкохол от непълнолетни лица е опасна и вредна. Специалистите делят въздействията, които алкохолът има върху младежите на краткотрайни
и дълготрайни.
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Краткотрайни въздействия: проблеми със зрението, слуха, координация на
ръце и крака; проблеми със способността за възприемане на емоции и мисли; изкривяване
на способността за вземане на решения; включване в компании и среди, които са неблагоприятни за развитието на младите хора.
Дълготрайни въздействия: загуба на апетит; недостиг на витамини; стомашни болки; увреждане на нервната система и сърцето; цироза или рак на черния дроб;
загуба на паметта; риск от алкохолно отравяне или алкохолна кома; импотентност/безплодие; влошено представяне в училище и дори отпадане от образователната система;
зависимост от алкохола.

УПРАЖНЕНИЕ 4

МИТОВЕ И ФАКТИ ЗА АЛКОХОЛА

Помолете ги да отговорят с „вярно” или „грешно” на следните твърдения:
Самостоятелна
работа

Пиенето повишава работоспособността.
Грешно. Мнозина вярват, че под влияние на алкохола се работи по-лесно, отколкото
обикновено. Установено е, че при леко опиянените хора скоростта на мислене и моторните реакции наистина може да се ускорят. Но реакциите много често са погрешни.

Мит

Няколко чаши алкохол помагат при стрес.
Грешно. Често уморените хора се опитват да повишат настроението си с помощта
на алкохола. Изследванията показват, че някои алкохолни напитки имат положително влияние върху пълнолетни хора, стига да се взимат в малки количества – 20-30 мл концентрирана напитка или 40 мл. вино. Но повечето хора, бързо надвишават безопасната доза.

Мит

След употреба на алкохол, контролът върху поведението
отслабва.
Вярно. След употреба на алкохол самоконтролът намалява. В това състояние е много
по-вероятно употребилият алкохол да бъде въвлечен в скарване или сбиване, да причини
инцидент или да стане жертва на насилие.
Предозирането с алкохол води до загуба на съзнание.
Вярно. Бързото изпиване на голямо количество алкохол е много вредно Предозирането води до загуба на съзнание. В това състояние човек може да се задуши и да умре.
Предизвиканото от предозиране алкохолно отравяне може да причини кома и дори смърт.

!
Факт

!
Факт

Алкохолът влияе на външния вид.
Вярно. В спиртните напитки има много калории. Това може да доведе до увеличаване
на теглото на цялото тяло. От алкохола се подпухва. Появяват се пъпки. Той уголемява
кръвните телца и лицето се зачервява.

!
Факт

Смесването на алкохолни напитки води до повишаване на
риска от интоксикация.
Вярно. Смесването на алкохолни напитки води до повишаване на риска от интоксикация. Смесването на алкохол с лекарства и наркотици е изключително опасно.

!
Факт
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Ситуации, при които не трябва да се пие алкохол

Знаете ли,
че.... ?

• Преди плуване.

• При каране на колело.

• При употреба на определени 		
медикаменти.

• Преди и по време на шофиране.

• При състояние на стрес или преумора.

• При лечение или възстановяване от
алкохолна зависимост.

• При работа с машини или преди 		
изпълнение на потенциално рискови
задачи.

• При бременност.

• Когато някой в семейството е бил
зависим от алкохол или друга дрога.

АЛКОХОЛЪТ И ОБЩЕСТВОТО

Употребата на алкохол е разрешена в повечето
страни и в над 100 държави има специални закони
Информационен
за неговото производство, продажба и консумаблок
ция. Тези закони определят и минималната възраст, под която е забранена покупко-продажбата и консумацията на алкохолни продукти. Тя
варира между 16 и 25 години, в зависимост от
държавата и вида на алкохолната напитка.

Законодателството на България забранява
продажбата на алкохол на непълнолетни лица до
18 години. Научните изследванията показват, че
мозъкът продължава да се развива до 25 годишна
възраст. Много учени се опасяват, че консумирането на прекомерни количества алкохол по
време на този критичен период в развитието на човек, може да доведе до увреждания на
мозъчната функция за цял живот, особено що се отнася до паметта, двигателните умения
и координацията. Затова е от голяма важност, младите хора във възрастта 18 - 25 г. да
се придържат към умерена и отговорна консумация.
Проведете беседа с учениците за влиянието на алкохола върху обществото.
Помолете ги да опишат ефектите от употребата на алкохол върху:
• семейството;

• здравните заведения;

• бизнеса;

• спорта;

• училището;

• медиите.

Направете обобщение за зависимостите между тези системи и влиянието им
върху децата и юношите.

УПРАЖНЕНИЕ 5

Комикс

В МУЗИКАЛНИЯ КЛУБ

Поставете задача на учениците да прочетат комикса и да обсъдят поставените въпроси. Насочете ги към информационния блок: Защо младите
хора употребяват алкохол?
Мартин и Дидо отиват след училище в местния музикален клуб. По-големият брат на Дидо ги придружава. В клуба се вижда със свои приятели.
Мартин и Дидо са на дансинга, а брат му е с две свои приятелки – Нина и
Вяра. Нина отказва да пие алкохол. Две момчета гледат ситуацията и започват да се подиграват на момичето.
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Защо младите хора употребяват алкохол?
Любопитство. Децата прибягват към алкохол най-вече от любопитство. Някои
хора смятат, че е естествено човек да се стреми към промяна в усещанията си. Пример
за това е фактът, че децата обичат да се въртят, докато им се завие свят, и изпитват
удоволствие, докато се возят на въртележка. Когато станат по-големи, посещават увеселителните паркове и вършат същото с други подобни съоръжения. Даже възрастните
изпадат в еуфория, предизвикана от хубава храна, приятна музика, каране на ски, от пиене
на алкохол. Дидо се върти и Мартин казва, че той е «На върха!». Терминът „на върха"
има няколко значения - да си в чудесно настроение, да изпаднеш в еуфория, да си изпълнен
с мечти, да изпиташ промяна в усещанията или просто да си в състояние, различно от
нормалното.

Информационен
блок

Натиск от страна на връстниците. Най-често децата изпиват
първата си чаша или пробват да пушат, защото техните приятели им предлагат да опитат. Те не възприемат това като упражняване на натиск, а по-скоро като възможност да
се присъединят към дадена компания. Петър предлага на Нина да опита от алкохола, но тя
отказва. Вяра се опитва да я оправдае, но самата тя посяга към алкохола. Тази ситуация
предизвиква присмеха на момчета от съседната маса към Нина. Когато искаме да подкрепим някого, най-добре е да го направим, като постъпим като него. Вяра ще помогне повече
на Нина, ако самата тя откаже да пие. Приспособяването в обществото е силен фактор
и може да подтикне децата да прибягнат към употребата на алкохол.
Бунт. Рекламите по телевизията, в списанията и на плакатите, рок-съставите и бившите спортисти-професионалисти възхваляват приемането на алкохолни напитки. Алкохолните напитки, и най-вече виното и бирата, се свързват с доброто настроение. Макар
че, производителите на алкохол се стараят в рекламите си да не показват деца, моделите
им са млади и красиви. Децата и юношите искат да изглеждат като големи хора и консумират алкохол в компанията на приятели, които имат същото желание. Употребата на
алкохол е един от начините да изразят предизвикателството си към възрастните и да
покажат, че са способни сами да вземат решения.
Реклама на алкохолни продукти
За младите пиенето е нещо, което правят «възрастните». Създателите на
реклами са наясно с това и представят алкохола като изискано и специално преживяване. Поставете задача на учениците през следващата седмица да наблюдават и отбележат в бланката за проучване от учебната книжка (стр. 35) реклами
и телевизионни предавания, в които се представят алкохолни продукти. За целта
може да прегледат списания или вестници, да отбележат обществените места
или вещите от бита, в които се рекламират. Може да потърсят допълнителни
материали и да нарисуват комикс или да направят постер за анти-реклама на
употребата на тютюн или алкохол!
В следващ час помолете учениците да представят резултатите от проучването
на рекламата на алкохолни продукти. Проведете беседа за местата, формите и съдържанието на рекламите. Нека си припомнят дали употребата на алкохол е представена в
позитивен или негативен план? В какво време се излъчват рекламите? Какъв ефект има
това върху потребителите? Към кои категории хора са насочени? Има ли някакви преду-

Проучване
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преждения за влиянието на алкохола по тези реклами? Помолете ги да направят сравнение
с рекламите на тютюневи продукти, които са виждали.
Разделете учениците на групи и им поставете задача да напишат или изиграят
реклами, с които да представят тези продукти като нещо привлекателно, забавно,
предизвикващо отмора и щастие. След това ги помолете да преобразят рекламите
така, че те да дават информация за опасностите и рисковете.
Направете снимки. Поставете изработените материали на табло в класната
стая или в училищно пространство при представяне на темата за психоактивните
вещества.

Национални стандарти за реклама
на алкохолни продукти
Знаете ли,
че.... ?

Според приети от Националният съвет за саморегулация (НСС) в рекламата и
търговската комуникация в България стандарти:
• Рекламата и търговската комуникация на алкохолни напитки не трябва
да са насочени към лицата, ненавършили пълнолетие, нито да показва
лица, ненавършили пълнолетие, които консумират алкохол.
• Рекламата и търговската комуникация трябва да популяризират
Напитки само в печатни издания и в
излъчвания по радио и телевизия, за
които се очаква най-малко 70% от аудиторията да бъде на/над 18-годишна
възраст. Те не трябва да се включват в печатни издания и в излъчвания
по радио и телевизия, или на събития
където повече от 30% от аудиторията се знае или се предполага разумно,
че се състои от лица, ненавършили
пълнолетие.
• Рекламата и търговската комуникация на Напитки не трябва да използват модели и актьори, които са
на възраст под 25 години.
• Рекламата и търговската комуникация не трябва да използват предмети, образи, стилове, символи, цветове, музика и герои (действителни или измислени, включително
анимационни герои или известни личности, като например спортни знаменитости),
които са привлекателни най-вече за лицата, ненавършили пълнолетие.
• Рекламата и търговската комуникация на Напитки не трябва да използват елементи, свързани с търговска марка на напитки като име, лого, игри, оборудване за
игри или други предмети, които са привлекателни най-вече за лицата, ненавършили
пълнолетие.
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РЕКЛАМА НА АЛКОХОЛНИ ПРОДУКТИ
Вестници, списания

Проучване

Вестниците и списанията, които разгледах са:
В тях открих/не открих реклами на алкохолни продукти.
Ако сте видели реклами, моля посочете подробности тук:
Магазини
Посетих магазините:
В тях открих/не открих реклами на алкохолни продукти.
Ако сте видели реклами, моля посочете подробности тук:
Превозни средства
Наблюдавах, следните превозни средства:
По тях открих/не открих реклами на алкохолни продукти.
Ако сте видели реклами, моля посочете подробности тук:

Телевизия, радио
Гледах следните програми, филми:
В тях открих/не открих реклами на алкохолни продукти.
В тях видях /не видях хора, които пият.
Ако сте видели реклами или хора които пият, моля посочете подробности тук:

Интернет
Гледах тези сайтове:
В тях открих/не открих реклами на алкохолни продукти.
Ако сте видели реклами или хора които пият, моля посочете подробности тук:
Билбордове, плакати
Открих реклами на алкохолни продукти представени на:
Не открих реклами на алкохолни продукти представени на:
Ако сте видели реклами, моля посочете подробности тук:_
Предмети от бита
Върху следните предмети, дрехи или вещи открих реклами на алкохолни продкти:
Ако сте видели реклами, моля посочете подробности тук:
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ТЕМА 3: АНАБОЛНИ СТЕРОИДИ.
КРАТКОТРАЙНИ И ДЪЛГОТРАЙНИ
ЕФЕКТИ. ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО.
АНАБОЛНИТЕ СТЕРОИДИ И ОБЩЕСТВОТО
ЦЕЛИ НА ТЕМАТА:
1. Учениците да допълнят знанията си за анаболните стероиди. Да осмислят причи-

ните за тяхното използване и влиянието им върху здравето.

2. Да разберат, че стероидите имат пряк ефект върху лимбичната система в мозъчните структури, която има важна роля в изразяването на поведението, емоциите и
познавателните процеси.
3. Да развят уменията си за анализ на информация, взаимодействие в групата и
взимане на решения.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
ОБЛАСТ НА
КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ
В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО УЧЕНИКЪТ:

Психично здраве и
личностно развитие

Демонстрира умения за позитивно мислене, справяне със
стрес и негативни емоции.
Умее да предвижда последствията от своето поведение за себе си и за другите.
Отстоява собствените си потребности и желания,при
отчитане и толерантност към потребностите и желанията на другите.
Изброява и използва основните стъпки в процеса на
вземане на решения.

Физическо развитие и
здравословно хранене

Осъзнава, че здравословният начин на живот е въпрос
на личен избор и отговорност.
Избягва нездравословни навици и традиции.

Превенция на употребата на психоактивни
вещества

Разбира причините, факторите и личните мотиви за
употребата или неупотребата на анаболни стероиди.
Разпознава различни видове и форми на употреба и предлагане на анаболни стероиди.
Анализира свойствата и краткосрочни и дългосрочни
рискове от употребата на анаболни стероиди. Осмисля
и представя тяхното влияние в зависимост от възрастта и пола на употребяващите. Разбира спецификата на
създаване на зависимост.
Демонстрира отговорно отношение към собствената
безопасност и безопасността на другите.
Познава нормативната база във връзка с ограниченията
за употреба и разпространение на анаболни стероиди.

Междупредметни
връзки
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Човекът и природата, Технологии и предприемачество,
История и цивилизация, География и икономика, Физическо възпитание и спорт.

СТРУКТУРА НА
ТЕМАТА
Въведение

ВРЕМЕ
3 мин.

СЪДЪРЖАНИЕ, МЕТОДИ И ФОРМИ
Какво трябва да знаем за анаболните стероиди?
Представяне на информация за анаболните стероиди.

5 мин.

Провеждане на беседа с учениците и обсъждане
на следните въпроси: Какво знаят за анаболните
стероиди? Имат ли познати, които имат опит с
употребата им? Може ли да разпознаят фигурата
на човек, който употребява анаболни стероиди?
Наблюдавали ли са ефекти от въздействието на
стероидите?

Информационен блок

5 мин.

Как действат анаболните стероиди? Краткотрайни ефекти при употребата.

Упражнение 2

5 мин.

Обсъждане на влиянието на анаболните стероиди
върху лимбичната система и въздействието им
върху емоциите, поведението и познавателните
процеси.

5 мин.

Какви са дългосрочните рискове за здравето?

Упражнение 1
Защо хората употребяват анаболни стероиди?

Влияние на анаболните
стероиди върху поведението
Информационен блок

Представяне на информация за влиянието на анаболни стероиди върху различни органи и системи
в зависимост от пола и възрастта на употребяващите.
Представяне на рискови практики, свързани с
употребата на стероиди и инфекциозните заболявания.
Обсъждане на възможността за развитие на психическа и физическа зависимост: Как анаболните
стероиди засягат мозъка?
5 мин.

Провеждане на беседа за краткосрочни и дългосрочни рискове от употреба на анаболни стероиди за момчетата и момичетата в периода на
пуберитета.

Информационен блок

5 мин.

Анаболните стероиди и обществото

Упражнение 4

10 мин.

Разглеждане на казус за взимане на решение за
употребата на анаболни стероиди от юноши,
които спортуват във фитнес клуб.

Упражнение 3
Какви са рисковете от
употребата на анаболни
стероиди при юношите?

Във фитнес клуба

Ролева игра и провеждане на дискусия.
Упражнение 5
Проучване: Ограничения за употребата на
допинг в спорта

2 мин.

Поставяне на задача за извънкласна работа,
свързана с проучване в интернет и чрез други
източници, за ограниченията в употреба на анаболни стероиди и допинг в спорта. Обобщаване и
представяне на резултатите в презентация или
постер в следващи часове или по време на събития в училището.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Представете информация пред учениците за анаболните стероиди и проведете кратка беседа с учениците за тяхното въздействие.

Информационен
блок

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА
АНАБОЛНИТЕ СТЕРОИДИ
Анаболните стероиди се приемат под формата на хапчета или чрез инжектиране, инхалатори
и пластири. След като стероидите навлязат в
кръвта, те достигат до органите (включително
мускулите) в тялото. Стероидите обграждат отделни клетки в органа и преминават през клетъчните мембрани, за да навлязат в цитоплазмата на
клетките от различни органи. Попаднали там, те се
свързват със специфични рецептори и проникват в ядрото
на клетките. Този процес може да промени функционирането на генетичния материал и да
стимулира производството на нови протеини. Тези протеини осъществяват анаболните
ефекти на стероидите. Различно от този ефект, те променят функционирането на много
органи, включително черния дроб, бъбреците, сърцето, мозъка. Стероидите оказват влияние върху репродуктивните органи и нарушават хормоналния баланс.
Тестостеронът за първи път е синтезиран в Германия през 1935 г., за да помогне за
лечение на мъже, които не са в състояние да произвеждат достатъчно хормони за нормален растеж. Бил е използван и за лечение на депресия. Днес анаболните стероиди са с ограничена употреба в хуманната медицина. Използват се за ускорено натрупване на мускулна
маса при пациенти, които за дълго време са обездвижени след хирургическа операция или
при изтощение предизвикано от СПИН. Могат да бъдат предписани от лекар при хормонални проблеми като забавен пубертет. Други видове стероиди се използват за лечение
на екзема и астма. Като резултат от това, приемането на анаболни стероиди води до
увеличаване на скелетната мускулатура и развитието на мъжки полови белези.
В много държави анаболните стероиди се продават само в аптеките. У нас могат да
бъдат закупени и от специализирани магазини. Безопасни са само анаболните стероиди
набавени по легален път, приемани според лекарско предписание и под строг контрол.
Въпреки че анаболните стероиди понякога имат и психични ефекти, хората ги приемат
преди всичко, за да придобият по-атлетична фигура.
Употребата им в спорта е забранена.

УПРАЖНЕНИЕ 1

Самостоятелна
работа
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БЕСЕДА: “ЗАЩО ХОРАТА УПОТРЕБЯВАТ
АНАБОЛНИ СТЕРОИДИ?“

Обсъдете с учениците следните въпроси: Какво знаят за анаболните
стероиди? Имат ли познати, които имат опит с употребата им? Може
ли да разпознаят фигурата на човек, който употребява анаболни стероиди? Наблюдавали ли са ефекти от въздействието на стероидите?

КАК ДЕЙСТВАТ АНАБОЛНИТЕ СТЕРОИДИ?
Анаболните стероиди се приемат под формата на хапчета или чрез инжектиране. След
като стероидите навлязат в кръвта, те достигат до органите (включително мускулите)
в тялото. Стероидите обграждат отделни клетки в органа и преминават през клетъчните мембрани, за да навлязат в цитоплазмата на клетките. Попаднали там, те се свързват
със специфични рецептори и проникват в ядрото на клетките. Този процес може да промени функционирането на генетичния материал и да стимулира производството на нови
протеини. Тези протеини осъществяват ефектите на стероидите. Те могат да променят
функционирането на много органи, включително черния дроб, бъбреците, сърцето, мозъка.
Стероидите оказват влияние върху репродуктивните органи и хормони.
Много от ефектите на стероидите се постигат чрез тяхното въздействие върху
мозъчните структури. След като навлязат в мозъка, те достигат до различни области,
включително хипоталамуса и лимбичната система. Когато човек приема стероиди, функционирането на невроните в двете области се променят, което води до промяна в типовете съобщения, които се предават от тях.
УПРАЖНЕНИЕ 2

ВЛИЯНИЕ НА АНАБОЛНИТЕ СТЕРОИДИ
ВЪРХУ ПОВЕДЕНИЕТО

Помолете учениците да си представят момент, в който са преживели внезапно силен гняв или агресивност. Тези, които искат биха могли да споделят своите
преживявания с класа. Посочете, че в тези чувства и реакции участва лимбичната
система на мозъка. Употребата на стероиди директно увеличава вероятността от
такива епизоди на промяна на настроението, гняв и прояви на агресия.
Невронауките отдавна са разкрили важната роля, която има лимбичната система за емоциите и познавателните процеси. Проучванията при животни показват,
че стероидите могат да нарушат процеса на учене и да увредят паметта. Те
могат също така да насърчават прекалено агресивното поведение и да доведат до промени в настроението. При
изследване на животни е установено,
че стимулирането с анаболни стероиди
на определен дял от лимбична система
предизвиква реакция на ярост при животни, които в нормално състояние са спокойни.

Знаете ли,
че.... ?

КАК ХОРАТА ЗЛОУПОТРЕБЯВАТ С АНАБОЛНИ СТЕРОИДИ?
Стероидите се предлагат под формата на таблетки, разтвори за инжекционна употреба, като гелове и кремове за втриване в кожата и инхалатори. Търговските имена включват: Sustanon 250,
Deca-Durabolin, Dianabol, Anavar, Stanozolol и др.. Има
синтезирани повече от 100 различни вида.
С тях злоупотребяват както спортисти и културисти, които искат да подобрят постиженията
си, така и от хора, които смятат, че това е начин
да натрупат повече мускулна маса и да променят
външния си вид. Хората, които злоупотребяват с
анаболни стероиди, обикновено ги приемат през ус-
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тата или ги инжектират в мускулите. Тези дози могат да бъдат 10 до 100 пъти по-високи
от дозите, използвани за медицински цели. Наблюдават се случаи на смесване на два или
повече различни вида анаболни стероиди.
Понякога се смесва орална с инжекционна употреба, включително и с вещества, използвани във ветеринарната медицина.
Някои спортисти и други, които злоупотребяват със стероиди, вярват, че могат
да избегнат нежелани странични ефекти или да увеличат влиянието на някои лекарства.
Няма научни доказателства, че тези практики намаляват вредните медицински последици
от тези лекарства

КРАТКОСРОЧНИ И ДЪЛГОСРОЧНИ
РИСКОВЕ ЗА ЗДРАВЕТО
ДЪЛГОСРОЧНИ

КРАТКОСРОЧНИ

Плешивост
Мания
Агресия
Заблуди

Нарушения
на съня
Акне
Удебеляване
на гласа

Бял дроб
Кожни обриви

Забавяне
на растежа
Сърдечни
заболявания

Млечни жлези
Инфекциозни
заболявания

Стомах
Бъбреци
Рак на
черния дроб
Дебело
черво

Заболяване
на артериите
Мъжко
окосмяване
Намалена
плодовитост

Маточна
шийка
Потентност

Фиг. 1

КРАТКОСРОЧНИ ЕФЕКТИ
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Съчетани с интензивни физически упражнения и високобелтъчна диета, анаболните стероиди могат да помогнат за
изграждането на мускулите. Води се спор
обаче дали помагат за повишаване на атле-

тизма и мускулната сила.
Употребяващите очакват стероидите
да ги направят по-агресивни и да ги накарат да тренират по-усилено.

Според редица изследвания ефектите на анаболните стероиди са преди всичко психологични.
Злоупотребата с анаболни стероиди може да доведе до психични проблеми, като:
• повишена раздразнителност;
• безпокойство;
• параноична (крайна, неразумна) ревност;
• заблуди - фалшиви вярвания или идеи;
• нарушена преценка;
• умора;
• загуба на апетит;
• проблеми със съня.
Тези колебания в настроението могат да се
отразят на ежедневните им занимания.
Наблюдават се и екстремни промени в настроението и поведението, които могат да доведат до агресивни прояви и насилие.
Освен психичните проблеми, употребата на стероиди често причинява тежко акне.
Може да предизвика и подпухване на тялото, особено в ръцете и краката.

КАКВИ СА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ РИСКОВЕ ЗА
ЗДРАВЕТО?

Вземането на анаболни стероиди крие много рискове за здравето, само някои от които
са обратими след спиране на употребата.
При системна употреба у някои хора възниква
психична зависимост - те вярват, че не могат да
постигнат добро представяне без да са взели стероиди. Налице са данни и за физическа зависимост.
Някои хора се нуждаят от лекарска помощ, за да
спрат вземането на стероиди, тъй като изпитват
абстинентни симптоми.

При младите хора употребата им може
да доведе до намаляване на растежа. Поради бързото калциране на костите те остават
много ниски.
Рисковете за мъжете включват странични ефекти, свързани с половата
система, порастване на женски гърди, повишен риск от рак на простата, плешивост,
намалено производство на сперматозоиди или производство на сперматозоиди с намалена
жизненост.

Рисковете за жените са свързани с:
окосмяване на лицето, удебеляване на гласа, смаляване на гърдите, мъжко оплешивяване, задържане
на течности, нарушения на месечния цикъл, при
бременност е възможно помятане и раждане на
мъртво дете.
Някои от промените - например в размера на
гърдите, са необратими без хирургическа операция,
а други, като растежа на брада и удебеления глас са
необратими и след спирането на употребата.
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И при двата пола са характерни промените по

кожата: акне (младежки пъпки) по лицето, а по тялото отоци, зачервявания, обриви и напукване на кожата. Стимулира се и опадането на косата.
- Налице са бъбречни и чернодробни нарушения, които
водят до хепатит, тумори и кисти.
- Промените в кръвните липиди и високото кръвното
налягане водят до атеросклероза, тромбообразуване и
сърдечно-съдови заболявания.
- Повишен

е рискът от сърдечен удар.

Анаболни стероиди и инфекциозните болести
Хората, които си инжектират стероиди, увеличават риска от заразяване или предаване на ХИВ/СПИН
или хепатит. Инжектирането в мускулите може да
засегне и увреди вените и нервите.
Желанието да се увеличи действието или да се намалят страничните ефекти
на анаболните стероиди кара някои употребяващи да приемат системно и други вещества, които са потенциално опасни за здравето.

КАК АНАБОЛНИТЕ СТЕРОИДИ ЗАСЯГАТ МОЗЪКА?
Анаболните стероиди действат по различен
начин от другите психоактивни вещества,
те нямат същите краткосрочни ефекти
върху мозъка и не водят до отделяне на
високи нива на допамин. Въпреки това,
дългосрочната злоупотреба със стероиди
може да повлияе върху някои от същите
мозъчни пътища и химикали – като допамин, серотонин и опиоидни системи, които
се променят от въздействието на други
лекарства и наркотици. Това може да доведе до значително въздействие върху
настроението и поведението и да предизвика психическа и физическа зависимост.
Проучванията показват, че настъпват
промени в поведението на злоупотребяващите, както при употреба на други пристрастяващи психоактивни вещества. Хората могат да продължат да злоупотребяват със стероиди въпреки физическите проблеми, високите разходи за закупуване на лекарства и отрицателни
ефекти върху техните взаимоотношения. Това поведение отразява пристрастяването
към стероидите. Изследванията установяват, че някои потребители на стероиди се обръщат към други лекарства, като опиоиди, за да намалят проблеми със съня и раздразнителността, причинени от стероидите.
Един от най-сериозните симптоми на абстиненция е депресията, която понякога може
да доведе до опити за самоубийство.
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В случаи на пристрастяване, пациентите преминават терапия за лечение на зависимост.

УПРАЖНЕНИЕ 3

КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ ОТ УПОТРЕБАТА НА
АНАБОЛНИ СТЕРОИДИ ПРИ ЮНОШИТЕ?

Поставете задача на учениците да се разделят на групи и да обсъдят
с връстниците си рисковете от употреба на анаболни стероиди за момчетата и момичетата в юношеска възраст. Да запишат резултатите в
таблицата. Помолете някои от групите да представят становищата си.

РИСКОВЕ ОТ УПОТРЕБАТА НА АНАБОЛНИ СТЕРОИДИ
МОМЧЕТА

МОМИЧЕТА

КРАТКОТРАЙНИ ЕФЕКТИ

РИСКОВЕ ЗА ЗДРАВЕТО

За разлика от повечето незаконни наркотици, злоупотребата с анаболни стероиди
започва най-често в младежка възраст, а не в юношеството. Но употребата на стероиди при тийнейджърите предизвиква безпокойство, тъй като хормоналните системи, с
които стероидите взаимодействат, имат важна роля в развитието на костите и мозъка през този период.

Фиг. 2

Знаете ли,
че.... ?

Фиг. 3

Фотомикрографии на дендритни сегменти на неврони в амигдалата (фиг. 2) и в хипокампуса (фиг. 3) при 3 състояния: (A) без приеманена анаболен стероид, (В) при приемане на
анаболен стероид, (С) след спиране на употребата на анаболен стероид .
При подрастващи юноши излагането на анаболни стероиди уврежда невроните като
увеличава тяхната плътност в областта на хипокампуса и амигдалата в лимбичната система на мозъка, който участват ученето и емоциите.
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Четири седмици след спирането на употреба, увеличената плътност на тези неврони
се връща към нормата в амигдалата, но не и в хипокампуса. Това предполага, че експозицията на стероиди по време на пуберитета може да доведе до дълготрайни структурни
промени в някои области на мозъка.
Младежите, които използват анаболни стероиди, могат да бъдат изложени на повишен риск от някои когнитивни странични ефекти в сравнение с възрастните. Например,
мъжете, които започват да използват стероиди по време на юношеските години, показват повишена импулсивност и намалено внимание в сравнение с мъжете, които са започнали да ги употребяват в по-късна възраст.
При подрастващи плъхове експозицията на анаболни стероиди е свързана с електролитични дисбаланси, хиперактивност, тревожност, и повишена симпатикова автономна
модулация (напр. борба или реакция на полет) по време на зрялост, дори когато употребата на стероиди е била преустановена по време на юношеството.
Освен това подрастващите мъжки хамстери, на които са давани анаболни стероиди,
показват повишена агресия, дори след спирането на употребата на стероиди. Тези агресивни ефекти са паралелни на промените в нивата на серотонин 100,101 и андрогенните
рецептори в мозъка на гризачите.

АНАБОЛНИТЕ СТЕРОИДИ И ОБЩЕСТВОТО
Информационен
блок

В продължение на десителия, някои спортисти тренират упорито в стремежа си да постигнат най-добри резултати, други търсят
бърз път към победата чрез изкуствено стимулиране на мускулите. Първите данни за употреба на анаболни стероиди са от Олимпийските
игри през 1954 г. През 1962 г. Международният
олимпийски комитет (МОК) взима решение да
започне борбата срещу допинга в спорта, а през
1975 добавя анаболните стероиди в списъка
на забранените препарати. Един положителен
тест може да сложи край на цялата състезателна кариера на спортиста.

През 80-те години използването на анаболни стероиди се разпростира сред младите мъже и жени, които искат да подобрят
атлетичното си представяне и външния си
вид чрез изграждане на мускули или ограничаване на телесните мазнини.
Употребата на стероиди е провокирана
от нереалистични изображения на жени и
мъже в модните списания, екшън филмите и
други медии през последните десетилетия.
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УПРАЖНЕНИЕ 4

ВЪВ ФИТНЕС КЛУБА

Поставете задача на учениците да прочетат комикса и да обсъдят с връстниците си какви аргументи трябва да използва Сашо, за
да убеди Дидо да не взима анаболни стероиди.

Групова
работа

Сашо и Дидо тренират в спортен клуб. На стените на клуба има много плакати на
спортисти с атлетическо телосложение. Момчетата спортуват усърдно по 3 - 4 часа
на ден. Те работят в продължение на два месеца, но все още не са постигнали очаквания
резултат - тялото на спортиста. В желанието си това да стане възможно най-скоро,
Дидо решава да приема анаболни стероиди, които е предложило по-голямо момче от фитнес клуба.

Класът се разделя на групи от по 4-5 ученика, за обсъждане на казуса. Може да предложите на учениците да изиграят ролева игра, в която един ще изпълни ролята на Сашо,
а друг на Дидо. След сцената се провежда дискусия между учениците, като една група
поддържа Сашо, а друга Дидо.

УПРАЖНЕНИЕ 5

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УПОТРЕБАТА НА ДОПИНГ
В СПОРТА

Поставете задача на учениците да направят проучване в Интернет и чрез други източници, за да
научат повече за ограниченията в
употреба на анаболни стероиди и
допинг в спорта. Могат да обобщят резултатите в презентация,
чрез колаж или плакат който да
поставятна входа на физкултурния
салон на училището.

Проучване
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ДОПИНГЪТ В СПОРТА
Гладиаторите на Циркус Максимус се използвали стимуланти
през

Знаете ли,
че.... ?

6 -ти

век пр.н.е.

век пр.н.е. гръцките атлети използват стимуланти в
Олимпиадите.
Първата институция, забранила допинга, е Международната федерация по лека атлетика (IAAF). През 1928 г. в
правилата й бил включен следният текст: "Като допинг
се приема използването на всеки стимулант, който не
е обичайно средство за повишение на показателите на
равнище над средното в лекоатлетически състезания.
Всеки човек, съзнателно приемащ или помагащ да се
приемат такива препарати, ще бъде изключен от всяко
състезание, за което са в сила тези правила. А също така
и отстранен от по-нататъшно участие в състезания на
лекоатлети, провеждащи се под юрисдикцията на тази
федерация".
На световен шампионат през 1954 г. във Виена съветските
спортисти, особено борците, постигат изключително високи успехи. След като разбира,
че тези атлети използват тестостерон, през 1958 г. американският лекар Джон Зиглер
разработва първия анаболен стероид.

В 3

-ти

На 26 август 1960 г. допингът взема първата си жертва. Датският велосипедист
Кнут Йенсен буквално рухнал по време на 100-километровата отсечка на Олимпиадата в
Рим. Аутопсията показала в кръвта му следи от амфетамин.
На 13 юли 1967 г. британският му колега Томи Симпсън починал по време на 13-ия етап
от велосипедното състезание Тур дьо Франс. Той се подкрепял с огромно количество
амфетамини. След този инцидент борбата с допинга в спорта навлязла в решителна
фаза.
1967 г. – Международният олимпийски комитет (МОК) основава специална медицинска
комисия за борба с допинга.
1968 г. – първите проверки за допинг на олимпиада и първи дисквалификации.
1972 г. – начало на масови проверки.
1975 г. – МОК добавя анаболните стероиди в списъка на забранените препарати.
На 27 септември 1988 г. известният канадски спринтьор Бен Джонсън е лишен
от златния си медал на Олимпиадата в Сеул след даден положителен тест за анаболен
стероид.
През 1991 г. международният наблюдател на New York Times Майкъл Яновски пише:
"Невероятното превъзходство на женския отбор по плуване на Източна Германия в
продължение на почти две десетилетия се основава на системна употреба на анаболни
стероиди“.
През 1994 г. на Азиатските игри в Хирошима 11 китайски спортисти, сред които 7
плувци, дали положителна допинг проба. Били лишени от 9 от общо 23 спечелени златни
медала.
На 10 ноември 1999 г. е създадена Международната антидопингова агенция – WADA.
Игрите, на които официално тя трябвало да заработи, са тези в Сидни през 2000 г.
През 2002 г. американският биохимик д-р Дон Кетлин разработва тест, позволяващ да

се откриват синтезирани анаболни стероиди в урината на спортистите.
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От 2009 г. спортистите, които искат да участват в международни състезатния са задължени да дават проби за допинг към Международната антидопингова агенция (WADA)
в период от три месеца преди състезания.
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