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Nikotyna. Nikotyna jest nawykową substancją chemiczną występującą naturalnie w roślinach 
tytoniu. Używanie nikotyny może powodować poważne problemy zdrowotne, w tym 
podwyższone ciśnienie krwi i stwardnienie ścian tętnic, wywołując choroby sercowo-
naczyniowe. Papieros w papierosach, fajkach wodnych, większości e-papierosów oraz 
fajkach wodnych zawiera czystą nikotynę. 
 

Co to jest czysta nikotyna? 
 
Czysta nikotyna to substancja chemiczna stosowana w e-papierosach, papierosach, tytoniu 
do jedzenia i różnych innych wyrobach tytoniowych. Więcej dowiesz się też na stronie - 
wsse-poznan.pl. Można go spożywać, wdychać lub wchłaniać przez skórę. Czysta nikotyna 
jest niebezpieczną substancją chemiczną, którą sama fabryka papierosów wykorzystuje jako 
naturalną ochronę przed szkodnikami. Przyjmowany w wysokich, odpowiednich stężeniach, 
może spowodować zatrucie, a także śmierć u ludzi. 
 
Jednak przy dawkach, które można spożywać za pomocą łatwo dostępnych produktów, 
najbardziej typowym problemem związanym z tym materiałem jest jego uzależniające 
działanie. Nikotyna dokładnie zmienia sposób działania mózgu, zmieniając jego ścieżki 
korzyści, powodując, że ludzie odczuwają głód produktów, które ją zawierają. 
 

 
 

 
Aby zachować zgodność ze standardami określonymi w federalnej ustawie o żywności, 
medycynie i kosmetykach, wszystkie wyroby papierosowe składające się z e-papierosów 
muszą zawierać ostrzeżenia na opakowaniu produktu, a także w promocjach, które 
stwierdzają, że jest to uzależniająca substancja chemiczna. Te przestrogi można znaleźć na 
opakowaniu lub opakowaniu produktu dowolnego z tych produktów. 
 

Nikotyna, a także palenie papierosów 
 
Wszystkie wyroby tytoniowe zawierają nikotynę. Obejmuje to tytoń doustny, a także 
leczenie substytutów nikotyny, takie jak pryszcze, tkanki dziąseł i pastylki do ssania. Ilość 

https://wsse-poznan.pl/
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czystej nikotyny w każdym produkcie jest różna. Niektórzy mają znacznie więcej leków niż 
inni. 
 
Niedawne badania przytoczyły dowody sugerujące, że papierosy o obniżonym stężeniu 
nikotyny zmniejszają uzależniający potencjał palenia papierosów. Należy jednak pamiętać, że 
każda ilość czystej nikotyny kształtuje nawyki i może prowadzić do nawykowego używania 
produktów, które mogą poważnie zagrozić Twojemu samopoczuciu. 
 

Ile nikotyny jest w papierosie? 
 
Papierosy, a także produkty do wapowania zawierają znacząco różne ilości nikotyny. Podczas 
gdy papierosy zawierają średnio od 1,1 do 1,8 mg czystej nikotyny lub od 22 do 36 
miligramów na opakowanie, na przykład osłona Juul, która zawiera 0,7 mililitra płynu, 
zawiera około 40 miligramów nikotyny. 
 
Badanie przeprowadzone w 2020 r. w Cigarette Regulatory Science wykazało, że szczury, u 
których wykryto przypadki Juul, miały stężenie nikotyny we krwi od pięciu do ośmiu razy 
wyższe niż szczury wykryte w przypadku różnych innych artykułów tytoniowych. Niektóre 
dowody sugerują, że osoby są bardziej skłonne do czystego uzależnienia od nikotyny, gdy są 
rutynowo poddawane działaniu większych ilości leku. 
 

 
 

W czerwcu 2022 roku FDA ogłosiła plany aktualizacji kryteriów regulacyjnych dotyczących 
dopuszczalnej ilości nikotyny w papierosach, a także różnych innych palnych artykułach 
papierosowych. Nowe wytyczne dotyczące nikotyny, które nie zostały jeszcze szczegółowo 
określone, miałyby na celu ograniczenie używania wyrobów tytoniowych przez młodzież. 
 
FDA w rzeczywistości nie opublikowała dodatkowych informacji, jednak jest to zgodne z 
miejscem pracy lekarza generalnego Stanów Zjednoczonych, który informuje, że 87% 
dorosłych palaczy papierosów i dwie trzecie dorosłych palaczy papierosów dziennie przyjęło 
to zachowanie przed ukończeniem 18 roku życia. w artykule opublikowanym w The New 
England Journal of Medication FDA przewidywała, że wskaźnik palenia w Ameryce 
wynoszący 12,5% z pewnością wzrośnie do 1,4% do roku 2100 z uwzględnieniem ograniczeń. 
 
Uzależnienie i wpływ czystej nikotyny na mózg. Jak nikotyna wpływa na mózg? 
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Jako naturalna substancja chemiczna, czysta nikotyna zwiększa poziom dopaminy w mózgu, 
zwiększając jego korzyści, a także sprawiając, że osoba, która ją przyjmuje, czuje się 
naprawdę doskonale. Wystarczy 10 sekund, aby czysta nikotyna dotarła do umysłu po jej 
wdychaniu lub spożyciu. 
 
Większość ludzi gromadzi oporność na nikotynę. Im bardziej jesteś narażony na działanie 
leku, tym więcej z pewnością będziesz potrzebować, aby uzyskać ten sam przyjemny efekt. 
Ta reakcja napędza czyste uzależnienie od nikotyny. Powtarzająca się ekspozycja na nikotynę 
przekształca części twojego umysłu, które pomagają radzić sobie z napięciem, skutecznie 
odkrywać, a także wykazywać samokontrolę. 
 
Istnieją sprzeczne dowody na to, że e-papierosy są bramą do przyszłego używania 
papierosów. Badanie z 2021 r. opublikowane w BMJ Journals wykazało, że używanie e-
papierosów i tytoniu wiąże się ze zwykłymi aspektami ryzyka. Dostrzegł „pozytywny związek 
między używaniem e-papierosów a paleniem papierosów w obu instrukcjach dla 
nastolatków”. 
 
Jeszcze jedno badanie z 2021 r., opublikowane w badaniu Nicotine & Tobacco Research, 
wykazało, że nastolatki, które używały e-papierosów, nie były bardziej narażone na palenie 
niż nastolatki, które nie wapują, gdy inne istotne czynniki zagrożenia, takie jak używanie 
konopi indyjskich jako a także używanie innych wyrobów tytoniowych, zostały wzięte pod 
uwagę. 
 
Wyszukiwania z jednego testu naukowego przeprowadzonego w 2022 r. wykazały, że 
elektroniczne papierosy z e-liquidem o alkalicznym pH mogą zapewnić czystej nikotyny 
szybko do mózgu, choć znacznie mniej skutecznie niż standardowe papierosy, częściowo w 
wyniku znacznie większego zatrzymywania nikotyny w drogach oddechowych. 
 

Czysta nikotyna u nastolatków i młodych ludzi 
 
Używanie czystej nikotyny jest bardziej ryzykowne zarówno dla nastolatków, jak i młodych 
dorosłych, ponieważ ich umysły nie są jeszcze w pełni ugruntowane. Umysł osiąga pełną 
dojrzałość dopiero po 25 roku życia. Sugeruje to, że znaczna ekspozycja na czystą nikotynę 
przed tym wiekiem może utrudniać normalną procedurę rozwoju mózgu, czyniąc tę grupę 
wiekową bardziej narażoną na uzależnienie od nikotyny. 


