Temat: Wpływ alkoholu na organizm człowieka.
1. Słowo alkohol kojarzy się z dostępnymi w sklepach napojami alkoholowymi. Piwo, wino,
wódka i spirytus różnią się procentową zawartością alkoholu etylowego. Jednak każdy
z tych napojów działa podobnie na organizm człowieka i przy nadmiernym spożyciu może
być dla niego groźny.
2. Uzależnienia od alkoholu to choroba zwana alkoholizmem. Alkoholizm to fizyczne
i psychiczne uzależnienie od alkoholu.
3. Alkohol etylowy jest powodem ciężkich schorzeń wątroby, nerek, żołądka i serca,
negatywnie wpływa na układ nerwowy człowieka. Spożyty w większych ilościach upośledza
racjonalne myślenie, zmniejsza samokrytycyzm oraz powoduje zamroczenie alkoholowe.
Pojawiają się zaburzenia mowy i zanika koordynacja ruchów. Najbardziej narażeni są ludzie
młodzi, gdyż uszkodzeniu ulegają ich rozwijające się komórki mózgowe. Dawka
powodująca zatrucie alkoholowe zależy od odporności organizmu.

4. Wpływ zawartości alkoholu we krwi na zachowanie człowieka.
Zawartość
alkoholu
0,3‰

Typowy objaw

0,8‰

pobudliwość, upośledzenie koordynacji ruchowo-wzrokowej, obniżony
krytycyzm
zaburzenia równowagi, błędy w logicznym myśleniu, opóźnienie czasu
reakcji, agresywność, brawura
zaburzenia mowy, senność, obniżenie kontroli zachowania
i poruszania się
senność, możliwość zapadnięcia w śpiączkę

1,5‰
2‰
4‰
4–5‰

rozproszona uwaga

zatrucie, śmierć (dawka śmiertelna ma charakter orientacyjny, znane są
przypadki przeżycia przy o wiele większych dawkach)

5. Podaje się następujące formuły prawne określające kolejne stopnie nietrzeźwości:
• „stan

po wypiciu alkoholu” – od 0,2 do 0,5‰ alkoholu we krwi,
• „próg nietrzeźwości” – 0,5‰ alkoholu we krwi,
• „stan nietrzeźwości” – powyżej 0,5‰ alkoholu we krwi.
• Prowadzenie pojazdów mechanicznych po przekroczeniu granicy 0,2‰ alkoholu we krwi
jest zabronione i karane. Około 3‰ alkoholu stanowi zagrożenie życia dorosłego
człowieka. Typowe zatrucia śmiertelne są powodowane przez stężenie 4‰ alkoholu we
krwi. Im jest ono wyższe, tym większe są rozmiary zaburzeń reagowania i zachowania,
upośledzające sprawność człowieka i zdolność do racjonalnego postępowania.

6. Alkohol metylowy (metanol) ma wiele właściwości wspólnych z etanolem. Należą do nich:
barwa, zapach, smak czy rozpuszczalność w wodzie.
Dlatego alkohole te bywają mylone. Wskutek omyłkowego wypicia metanolu dochodzi do
ciężkiego zatrucia. Najszybciej uszkodzone zostają nerw wzrokowy, siatkówka i rogówka,
co skutkuje nieodwracalną utratą wzroku.
Nie istnieje żaden domowy sposób na odróżnienie metanolu od etanolu. Alkohole
wyglądają, pachną i smakują dokładnie tak samo oraz palą się takim samym płomieniem.

