
2-схема. Маселелердин дарагы 2. АктивдYY жана пассивдYY тамеки тарткан адамдын ден соолугуна никотиндин тYЗ таасири
1-2-Тиркеме

НИКОТИН (Н) 
химия жагынан алып караганда
-  тамекинин жалбырактарында 
жана уруктарында камтылган 
алкалоид, физикалык жагынан
-  бул жагымсыз жыты жана 
ачуу даамы бар учуучу, тYCY 
жок, май сымал уулуу суюктук, 
тамекиге кез каранды кылган 
негизги таасир этYYW зат 
болуп саналат

(ТАМЕКИГЕ К 0З  
КАРАНДЫЛЫК)

Никотинден сырткары
тамекинин жалбырагында
башка алкалоиддер бар -  
норникотин, никотеин
анабазин ж.б.
Адамдын организминде
никотин норникотинге
айланат, бул кант диабети, 
рак, Альцгеймер оорусу 
енYГYШYне, организмдин тез 
картаюусуна кемектешет.

Н - KYчтYY нейротоксикалык уу, тец елчемде 
никотин стрихнинге караганда уусу кучтуу 

келет жана мышьякка караганда елYмге алып 
келуущн Yч эсе кYчтYY жендемY бар,

Н чоц дозаларда ете уулуу, нерв системасын 
шал кылат, (дем алууну, жYректYн ишин 

токтотот).
Никотиндин елYмге алып келYYЧY дозасы :

-тамеки тартпаган адам YЧYн 50-100 мг, 
-тамеки тарткан адамга -  100-400 мг.

Н тамеки есYмдYГYHYн курт-кумурскаларга 
жем болууга каршы кадимки коргонуусу.

Никотиндин сульфаты айыл чарба 
есYмдYKтерYHYн зыянкечтери менен 

KYрешYYДе колдонулат.
Кеп ирет чакан дозада организмге 

берилгенде кез карандылыкка алып келет.
Н -  холиномиметикалык агент, ацетилхолин 

сыяктуу таасир берет.
Н -бул бацгизат, башка белгилуу 

бацгизаттарга мYнездYY болгон эйфория 
таасирин бербейт, бирок ал башка айрым 

бацгизаттарга караганда кещ п кетYYHY, кез 
каранды болууну алып келYYге жендемY 

кыйла жогору.

жYрек, мээ артерияларынын, перифериялык кан тамырлардын 
кысылуусун чакырат (жYректYн ишемиялык оорусу, ЖYрек 
кысылуусу, миокарддын инфаркты, инсульт), буттагы 
перифериялык тамырларынын ичкерYYCYне алып келет (сылтып 
басуу, тамеки тарткандардын оорусу, андан соц гангрена жана 
буттун ампутациясы), пенисте кан тамырларды начарлатат (кан 
келишин темендетYY, кандын кеп келбей калышы, тамырлардын 
капталдарынын жабырколору -  импотенция (жыныстык алсыздык));

тонусту жогорулатып, бул тамырлардын, анын ичинде мээдеги 
тамырлардын ичкеришине алып келет, тамырлардын ички 
капталдарын бузат, алар артериялык кан басым кескин кетерYлгенде 
(гипертониялык криз) жабыркаган тамырлардын жырылышына 
алып келип, мээге кан куюлуу орун алат- ИНСУЛЬТ;

кандагы холестериндин децээлин кетерет жана атеросклероздун 
(тамырлардын ички капталдарында май бляшкалары) енYГYШYне алып 
келет;

кан клеткаларынын -  тромбоциттердин агрегациялоо (жабышуу) 
жендемYн жогорулатат, бул тамырларда тромбдордун пайда 

болушуна алып келет;

шилекей бездерин дYYЛYктYрет, ал ашказанга барып, ашказан 
мацызын (туз кислотасын) чыгарууга, демек, ашказанды бузууга 
кемектешет; ичеги-карынды башкарган вегетативдуу системаны 

бузуп, спазмга, ичегинин кептелдемесине, ашказандын рагына алып
келиши мYмкYн.
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