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 االضبارة

 

 دراسة لل تحاال

 لتبغالمقدس لمصدر ال

في كاليفورنيا االصلية كما ارجعت القبائل  .االصليين األمريكيين من قِبَل قوي دواء  ك مضىاستخدم التبغ فيم 

فهم من قدم التبغ الى العالم ليستخدمه في الشفاء من  ،الخالدين القديسينأصل التبغ الى اول من سكن االرض من 

  .تبتكارا االمن من ثم الى المستقبل فلقد كان التبغ جزءاً مهما من الماضي الى الحاضر و وأرشدوهماألمراض 

وكان  .وجزء  من طقوس العالج كمصدر للقوةلالرشاد ولتبغ الذين سكنوا البالد قديما على ااعتمد االطباء والكهنة 

 تبعد اقترحفيما .  تبسرعة أو على عتبة البيت أو في األزقةتدخينه وكان من غير المناسب  التبغ عندهم مقدساً 

يقتصر " :كاآلتيالسجائر ُعلب ن يكون التحذير على أ (والذي يرجع أصله للهنود الحمر) جوليان النغ  المؤلف

خلق من  اً التي تعكس جزءطا  االجتماعية اأو النشاطا  الدينية أو النش أغراض الصالةعلى ستخدام هذا المنتج إ

 "7991النغ "للمؤلف  ."االتبتكارالكون و

 التبغ األخضر الناتج عن مرضال

 النيكوتين :السما

 في التبغعقار موجود  ،مبيد حشري: االستخدامات

 التبغ :المصدر

 (للحياة غير ضروري) ال يوجد :الجرعة الموصى بها يوميا  

تبشكل جيد من االمعاء ولكن امتصاصه امتصاصه كذلك يتم . تبشكل جيد الجلدئة والريتم امتصاصه من  :االمتصاص

 المعدةقليل من 

 (قوي يقاعدمركب  االمتصاص ضعيف في المعدة ألن النيكوتين)

 األجنّة واألطفال :األشخاص الحساسون

اسهال و فراز اللعابإفي وزيادة غثيان و يءمن ق حادةأعراض وكذلك يسبب سبب اإلدمان يُ  :السمية واألعراض

 أيضا رتباك ذهني وضعف عاموإدوار و

لنصف حيوانا  التجارب  القاتلة الجرعة. ال يوجد(: أو الجرعة اآلمنة القصوى)المرجعية  الجرعة :تنظيمية حقائق

صوص في مرحلة عدة قوانين تبهذا الخيوجد ال يخضع لقوانين تنظيمية الستعماله حالياً ولكن . كغم/ملغ71هي 

 الدراسة ليُصار الى تنظيمه من قِبَل منظمة االغذية واالدوية االمريكية

 االدمان  يسببو له تاريخ طويل في االستخدام :حقائق عامة

 يُنصح تبتجنب النيكوتين :التوصيات

 

 تجنب النيكوتين :التوصيات

 



ما من خالل الجلد عندالنيكوتين حيث يتم امتصاص يصيب مرض التبغ األخضر العمال الذين يحصدون التبغ 

وار دُ وضعف عام و القيءو أعراض تشمل الغثيانويعاني الشخص تبعدئذ من . أوراق التبغ الرطبة يالمس العامل

من انخفاض في نبضا   ي العمالعاني تبق،وفي حال كانت أكبر من الساواعتماداً على الجرعة  .ألم في الرأسو

تستمر أعراض التسمم لعدة ايام وتبعض .  لتسمم تبالنيكوتينل التقليدية عراضاألالقلب وضغط الدم وهذه هي 

أوراق التبغ  ألنتصبح ثياب العمال رطبة  ،خالل العمل في الحقل.  شفىستالم فيعالجاً أحيانا  نتطلبويالعمال 

د وق. كما أن معظم العمال ال يستخدمون القفازا  أو المالتبس الواقية مما يجعلهم عرضة للتسمم تبالنيكوتين رطبة

أقل  كانوان العمال الذين يستخدمون منتجا  التبغ لوحظ أ

لديهم  أصبحصاتبة تبمرض التبغ االخضر حيث لإل عرضةً 

تبمعنى  ،القدرة على تحمل االعراض التي يسببها النيكوتين

من المالحظا  الشيقة ايضاً أن  .عليهاإعتاد  جسامهم أ أن

مرض التبغ الصاتبة تبل اقل احتماالً  كانو العمال االكبر سنا

وقد يعود السبب في ذلك الى كون العمال االصغر  األخضر

مما كان يؤدي تبهم الى ترك لنيكوتين لكثر حساسية أ سناً 

يمكن تقليل احتمالية االصاتبة تبمرض التبغ االخضر . العمل

من خالل التعليم الجيد للعمال وتوعيتهم حول امكانية 

ء المالتبس ارتدا وأهميةامتصاص النيكوتين خالل الجلد 

هناك الكثير من المعلوما  حول هذا و .الواقية خالل العمل

 . الموضوع على شبكة االنترنت

 المقدمة والتاريخ

وله تاريخ  ،فعالوقوي  ذا تأثير النيكوتين دواءً  تبريع    

له الكثير من التأثيرا  على  أن االستخدام كما منطويل 

مبيد يعد النيكوتين  ،من وجهة نظر علم السموم .المجتمع

ه وهو ايضا دواء ل في التبغ، طبيعيحشري موجود تبشكل 

وتبالتالي يمكن اعتبار  ،عدة تأثيرا  على الجهاز العصبي

 .للجسمالتي تقوم تبايصال هذه المادة  السجائر االداة

 لكن( نيكوتينا توتباكماالسم العلمي لنبا  التبغ هو )، 7181تم استخالص النيكوتين من أوراق التبغ في عام 

ويعود  أمريكا من النباتا  األصلية في نبتة التبغتُعتبر  .ذلككانت معروفة قبل التأثيرا  القوية للنيكوتين 

المايا  ةكهن قديمة في المعاتبدتظهر المنحوتا  ال.  عام 8111استخدامها كدواء ومحفز عصبي الى اكثر من 

الفنون والطقوس  كما يعد التبغ جزًء من .غليونتبواسطةدخين التبغ من خالل ت تأثيرا  النيكوتينتب ونتمتعسي

 .االصليين مريكاألعديد من سكان عند االمقدسة للشفاء 

 ،شكأدنى  دونلكن وتب (انظر الصندوق أعاله) ،أوروتباالتبغ الى  دخوللعديد من الفرضيا  حول كيفية نالك اه

وتبعد دخول التبغ الى أوروتبا، انتشر  .هذه النبتة واستمتعوا تبسحرها كرستوفر كولومبس وطاقمه فقد جرب

نه دواء قوي وفعال وقد يشفي من أبعض العتقد كذلك إ. استعماله وتدخينه تبواسطة الغليون أو السجائر تبشكل كبير

 .ةقذروعادة شيطانية ين رآه آخرون كمادة في ح ،الطاعونأمراض مختلفة حتى من 

قبل الميالد     7111ام ع       

 

 7-6الشكل 

المنحوتا  على . قِديس من المايا يَُدخن التبغ

جدران المعاتبد القديمة تُبين قديسين من المايا 

في أمريكا الوسطى وهم يُدخنون التبغ تبواسطة 

 .غليون

انتشر استعمال أوراق التبغ في الطب حيث 

 . لتخفيف األلم على الجروح كوسيلةتُستعمل 

تلك الفترة، أدخل أفراد قبائل اآلزتك  يليوفيما 

 .استنشاق الدخان الى الشعائر الدينية

                  



 

في ن الناس أوعلى الرغم من . البيولوجية للنيكوتين تأثيرا تعود تبشكل مباشر الى ال إن عادة استخدام التبغ 

نهم قدروا الراحة أإال  ،وآلية عملهأتأثيرا  النيكوتين الفسيولوجية على الجسم  الم يفهموالقرن السادس عشر 

تكن  النيكوتين لمتناول في  إن الرغبة. العصبي التنشيطالى  تباإلضافةتبها تبعد استخدامه  نواالسترخاء التي يشعرو

 .  تبل ايضا للتخلص من االعراض التي تحصل عند انخفاض مستواه في الدم ،من استرخاءفقط لما يمنحه للشخص 

أصبحت  ،ففي تبداية القرن الساتبع عشر.  حتى اآلنمستمرة إن تأثيرا  التبغ والنيكوتين تبدأ  منذ القدم وما زالت 

ويرى تبعض المؤرخين ان  أمريكان مستعمرا  شمال زراعة التبغ مصدرا مهما للدخل وللتصدير الى اوروتبا م

من  يراً ثكتطلب تالتبغ لكن زراعة نبا  .  تبدون مصدر الدخل هذا وتزدهر تلك المستعمرا  لم تكن لتتطور

 ،في القرن الثامن عشرو.  ازداد الطلب على االيدي العاملة ،ومع انتشار زراعته الى الجنوب .العناية والمتاتبعة

 ،ولم تعد تجارة التبغ مهمة لالقتصاد المحلي فحسب ،لتبغ العبيد االفريقيين للعمل في مزارعهمحضر مزارعو اأ

، والذي نتج من اصرار الناس وتعودهم من خالل فرض الضرائب على تجارته تبل تعدى ذلك لالقتصاد القومي

ين، ساعد  في أن يصبح إن التأثيرا  الفسيولوجية للتبغ والناتجة تبشكل أساسي من النيكوت. على استعماله

وتبقي موضوع التكلفة الحقيقية للتبغ على .  استعمال التبغ عادة لها تأثير شديد على المجتمع تبطرق ال تُحصى

 .لعصور طويلة المجتمع مجهوالً 

اقتصر األمر  ،في البدايةف.  األدوية إليصالاستهالك التبغ كوسيلة  طويرتغرق االمر عدة سنوا  لصقل وتلقد اس

، اسبانيا السجائرإشبيلية تباخترع المتسولون في  ،7671في عام و. جارياو تدخينه في الغليون او الس همضغعلى 

وتلى ذلك ازدياد تدريجي في . ر ولفوا التبغ في قطع صغيرة من الورقجايصاصا  السقُ تبقايا جمعوا  حيث

هذا االختراع  وأدى. لف السجائرللة آحيث تم اختراع  7111ثمن حتى عام تبقيت غالية ال لكنهااستهالك السجائر 

 "والتر راليه"وساهم السير . ، وأدى أيضا الى نشوء شركا  مختصة لصناعتهسجائر رخيصة الثمنالى انتاج 

والطريف أن . 7671اكتوتبر عام  81تبجعل عادة تدخين الغليون شائعة في تبريطانيا، ولكنه أُعِدم تبقطع رأسه في 

 .آخر شيئ طلبه قبل إعدامه هو ان يسمحوا له تبتدخين كمية كبيرة من التبغ

 

والية قد  86كانت  7191عام  وتبحلول. اآلثار الجانبية الستهالك التبغ خالل كل هذه الفترا ، لم يغفل الناس عن

من الحروب  كل   وُمشجعاً تبفعلِ حفَزاً ازداد استهالك السجائر تبثبا  مُ . منع تبيع السجائر للقاصرينت نيانوق  أقر

تقريراً رتبط  يمريكاالعام الجراح الصدر ، أ7961في عام .  من شركا  التبغالهائلين  واإلعالنالعالمية والدعاية 

وكان ذلك تبدايةً إلدراك الناس لمخاطر  .من جهة أخرى وسرطان الرئة وأمراض القلب من جهة تدخينالتبين فيه 

عندما  7991عام لكن تبقي االمر حتى و .انخفاض استهالك السجائرمما أدى الى التدخين على صحتهم وتكلفة 

أقر  المحكمة العليا  تبعدئذ،  .يسبب اإلدمان عقار ة رسمياً أن النيكوتينياألمريك أقر  منظمة االغذية واالدوية

شجع  ولكن، وعلى كل حال،.  اعتبار النيكوتين دواءً  يمكنهااالمريكية ال  منظمة االغذية واالدويةاالمريكية أن 

الدوالرا  لتغطية  ملزمة تبدفع مليارا االجراءا  القانونية التي تجعل شركا  التبغ  على تطوير االهتمامهذا 

 اً فيانخفضالراهن، فنحن نشهد  أما في الوقت .لالمراض التي تسبب تبها التدخين تكاليف الرعاية الصحية

من العالم  أخرى اجزاء ستمر تباالزدياد فيملكنه و أوروتبامن  وأجزاءاستهالك التبغ في كل من شمال امريكا 

 .لم تدرك تبعد تأثيراته على االشخاص والمجتمعوالتي 

 

وراق تبعض اال ......كان معهو اً من سانتا ماريا الى فيرنانديافي زورق مسافرلقد وجدنا رجال 

 .مسبقاً  رور كمية منها لي في سان سالفادااحضكان قد تم و . المجففة ذا  القيمة العالية

 71/71/7198كريستوفر كولومبس مجلة 



تم استخدامه ألول مرة كمبيد  ،7161ففي عام  ،االستهالك الشخصيب هناك استعماال  أخرى للنيكوتين تبجان

والطريف ان هذه اآلثار هي ما  .قتل او ردع الحشرا يؤدي الى على الجهاز العصبي له القوي  تأثيرفال .حشري

بة ثم مادة مذيتباستعمال او  تبواسطة البخار يتم استخالص النيكوتين من اوراق التبغ   (.أُنظر أدناه)جذب الناس له 

في الوقت الحالي، لم تعد المبيدا   .ا  فتصل الى الحشرا  والتي تبدورها تمتصه تبسهولةالنبات رشه على

 (8111منظمة األغذية واالدوية، )المستعملة في أمريكا تحتوي على النيكوتين 

 

 البيولوجيةالخصائص 

من التأثيرا   مدى واسع( 8الشكل )للنيكوتين 

وظائف مما أتاح للباحثين فرصة فهم  الفسيولوجية

يمكن امتصاص النيكوتين عن  .الجهاز العصبي

وحيث أنه مركب لكن و ،طريق الجلد او الرئتين

من تبشكل جيد ال يتم امتصاصه ف ،قوي يقاعد

الى يصل النيكوتين . كالمعدة حامضيالوسط ال

، لذلك ثواني 1الرئة خالل  نمتبعد استنشاقه الدماغ 

إن . ثير ما سبقهاتعزز تأ ةجاريكل نفخة من الس فإن

 التأثيرا  االيجاتبية للنيكوتين عبارة عن محصلة

فعلى سبيل  .التوازن تبين التحفيز واالسترخاء

ينتج  قد ف ،اعتماداً على جرعة النيكوتينو ،المثال

 ويعتبر. ضرتبا  القلب لنقصان في معدزيادة او 

من عند  نفعل تحصال تاالقيء والغثيان اهم رد

ويعود السبب في  .النيكوتين ألول مرة ونستخدمي

أما آلية عمل  .  ذلك الى تحفيز كالً من الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي اللذين يحفزان القيء

 .مستقبال  النيكوتينالتي تُعرف تبمستقبال  االسيتيل كولين و تبأحد أنواع رجع الرتباطهفهي ت النيكوتين

 

قصيرة البالغة ساعتين و العمر له فترة نصفتعتبر و الرئةوالكلية د وللنيكوتين في الكب األيضتحدث عملية  

عمليا  من  ساسيإن الناتج اال.  الرغبة في التدخين تباستمرار للحفاظ على تركيزه في الدمؤدي الى وهذا ي. نسبياً 

يتم التخلص من النيكوتين .  طول من النيكوتينأ عمر نصففترة الذي يمتلك و ،كوتينينالااليض للنيكوتين هو 

أطول من تلك للنيكوتين، فإن اً ألن فترة نصف العمر للكونتين ونظر. عن طريق البولالخاصة تبه ونواتج االيض 

في البول والدم لمعرفة إذا كان الشخص المتقدم تبطلب شركا  التأمين على الحياة تقوم عادة تبإجراء فحوص له 

قد يصل تبكثافة، ف ةدخنمُ يتم إفراز النيكوتين في حليب االم المرضعة واذا كانت االم  كذلك. أم ال اً للتأمين مدخن

ن من النيكوتي كبيرة نسبياً  ؤدي الى ادخال جرعةمما سيُ  ،كل لتر من الحليبلمستوى النيكوتين الى نصف مليغرام 

إن امتصاص النيكوتين من خالل الجلد واآلثار السلبية .  وتبخاصه أن حجم الرضيع صغير الى جسد الرضيع

عند مالمسة جلد عادةً يحدث فالتسمم تبالنيكوتين ما يتعلق تب أما .فعاالً  اً حشري اً مبيدالناتجة عن ذلك تجعل منه 

  .التبغو منتجا  التي تحتوي النيكوتين أاالطفال للمبيدا  الحشرية 

 اآلثار الصحية

 

 النيكوتين: 2الشكل 

 (تبايريدين( تبايروليدينيل-2-ميثيل-1)-3-(إس))



 

.  نسان تبالغقاتلة ال قد تكونمليغرام  61كمية قليلة منه ال تتجاوز ن أشديد السمية حيث  دواءً  النيكوتينتبريع

مليغرام من النيكوتين لذلك فإن علبة سجائر واحدة تحوي كمية من  9-1 على حواليالتقليدية وي السيجارة تتح

من تقريباً غم من النيكوتين 7 حوالييتلقى المدخن  .تبالغ، هذا ولم نتطرق تبعد لألطفال كافية لقتل شخصالنيكوتين 

ناتجة تشبه تلك اللكنها إن تأثيرا  النيكوتين معقدة .  ، ولكن هذه الكمية متفاوتة حسب تقنية التدخينكل سيجارة

 دوارواسهال و إفراز اللعابوزيادة في قيء وثيان غتبالنيكوتين يسبب الحاد التسمم  .التسمم تباالسيتل كولين عن

يسبب انخفاض في ضغط الدم  النيكوتين فان ه،ما عند التعرض لجرعا  عالية منأ .وضعف عام ارتباك ذهنيو

 .لوفاةل قد يُؤدي الحقاً ووصعوتبا  في التنفس وعدم انتظام النبض وتشنجا  وفشل الجهاز التنفسي 

 

الذي يصل للجسم من خالل النيكوتين  وتأثيرا . لشخصل ممكن أن تُسبب االدمانكثر مادة أيعد النيكوتين 

ويعتقد تبعض المدخنين أن آثاره مشاتبهه لتلك الناتجة عن الكوكايين . ذاتياً  اً عززومُ   لتحفيزالتدخين مسبباً ل

وتبالنسبة لالشخاص الُمدخنين، فإن الدافع الرئيسي الستهالكهم للنيكوتين هو آثاره الُمحفزة وكذلك  .واالمفيتامين

 زيادة الشهيةو وقلة الصبر عدم الراحةوالقلق من أجل تقليل أعراض االنسحاب الخاصة تبه والتي تشمل التهيج و

ن في للمحافظة على مستوى النيكوتي دامهايمكن استخ رقع النيكوتينيتوفر في هذا العصر .  زيادة الوزن ومن ثم

ويوجد في وقتنا . والذي جعل هذا ممكنا هو قدرة النيكوتين على إختراق الجلد. ينالدم وتقليل الرغبة في التدخ

 .ائل عن السجائرعلكة نيكوتين وشراب نيكوتين كبد الحاضر أيضاً 

الحمل يؤدي الى تقليل وزن المزمن للنيكوتين خالل  هالكن االستالنامي، إذ إ يؤثر النيكوتين ايضا على الجنين

في  وتظهر مستقبال  النيكوتينتنمو .  اخرى مشاكلوزيادة الحركة تباالضافة الى  نقص االنتباه ومتالزمة الجنين

غير فهي ال تزال لتأثيرا  االخرى للنيكوتين على الجنين وتطوره أما فيما يتعلق تباالجنين وقت مبكر خالل تطور

 .لغاية االن ة تماماً واضح

النيكوتين هو ما ن إ .السجائر الناجمة من تدخينثاراآللنيكوتين عن الناتجة عن ا ال يمكن فصل اآلثار الصحية

كثيرة عدا  على مركبا  اخرى السجائر ويتتح لكن ولسوء الحظ،. التدخين يجعل الشخص يرغب تباالستمرار في

  .سرطان الرئة والقلب واألوعية الدموية وكذلك أمراض في الجهاز التنفسي ىاستنشاقها ال النيكوتين والتي يُؤدي

آلثار الضارة للتدخين السلبي أصبحت اآلن مقبولة تبشكل واسع مما أدى الى زيادة القيود فيما إن المخاوف من ا

تبالخارج اذا كان وهناك تبعض الواليا  االمريكية تمنع التدخين حتى . يتعلق تبالتدخين داخل المباني المغلقة

المدخن قريبا من مدخل المبنى، ومؤخراً أصبح التدخين ممنوعاً حتى تبالسيارا  الخاصة في اوقا  وجود أطفال 

 .فيها

 تقليل التعرض

ذي الدماغ تؤو ظر وكريهة للشمللنغير ُمستحبة التدخين عادة " "مكافحة آثار التبغ"من كتاب  7611عام 

أقرب ما يكون الى ذلك الدخان الناتج عن  الذي ينتجوالدخان االسود كريه الرائحة  وخطيرة على الرئتين

  "ال قاع لها حفرة سوداء جهنمية

 "مكافحة آثار التبغ" االول من تبريطانيا مسيجالملك 

 "ف المرا آآل لفعلت ذلكمدى سهولته علم ألو كنت و سهل شيء فعلته في حياتيأدخين هو إن وقف الت"

 مارك تواين



                                     

 ، والتي تُعزى أسباتبها تبشكل رئيسي الى مادةواإلدمان لخطيرة الناتجة عن تدخين السجائرالصحية ا ثارآلنظراً ل

المشاكل الصحية  على الرغم منو ، ومع األسف،لكن .، فمن األفضل عدم البدء تبالتدخين على االطالقالنيكوتين

من الشباب صغار السن يبدؤون التدخين كل  آلفاآل لمجتمع، اال أنعلى االواضحة التي تنتج عن التدخين وتكلفته 

 .عام

ويجب أيضاً  .األطفالمتناول وتين وإتبعادها عن مع كافة المنتجا  المحتوية على النيكتبحرص يجب التعامل 

ة لألطفال، ويجب تشجيع سن القوانين التي تُحد من التعرض السلبي لُدخان تفادي التدخين السلبي وخاصة تبالنسب

 .السجائر

 معايير منتظمة

ط ، قرر  المحكمة الُعليا األمريكية أنه ليس من حق منظمة األغذية واألدوية ضب8111آذار من عام  87في 

الكونغرس األمريكي والتي ستعطي منظمة  وحالياً يتم دراسة قوانين جديدة من قِبَل .النيكوتينالتعامل أو استخدام 

 .األغذية واألدوية االمريكية سلطا  أوسع لتنظيم استعمال النيكوتين

 

 لتوصيات والخاتمةا

ويجب تشجيع سن  .إن النيكوتين دواء قوي يسبب اإلدمان تبشكل كبير عند استهالكه لذا يجب االتبتعاد عنه    

 .القوانين التي تُقلل وتُحدد األماكن المخصصة للتدخين مما سيُؤدي الى تقليل التدخين السلبي

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 



Additional Resources 

 

Slide Presentation and Online Material 

 

 . Website containspresentation material and references• A Small Dose of Nicotine 

presentation material related to the health effects of nicotine. 

 

European, Asian, and International Agencies 

 

, and 2010 to 2015 Government Policy: Smoking(DOH). • UK Department of Health 

]2015 ,[accessed June 16 .Report of the Scientific Committee on Tobacco and Health 

 

 . "An international society with aSociety for Research on Nicotine and Tobacco• 

mission to stimulate the generation of new knowledge concerning nicotine in all its 

manifestations - from molecular to societal." [accessed August 27, 2008] 

 

 Covers tobacco and international .Tobacco• World Health Organization (WHO). 

efforts to track and reduce use of tobacco. [accessed August 27, 2008] 

 

-(PATIOS). PATIOS is a web Pan American Tobacco Information Online System• 

based information system containing country-specific data on a wide variety of 

tobacco control topics. [accessed August 27, 2008] 

 

North American Agencies 

 

tobacco  information on the health effects of. Heath Canada Tobacco• Health Canada. 

products. [accessed August 27, 2008] 

 

 .Smoking & Tobacco Use• US Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 

US CDC site has multiple listings on health, tobacco, and nicotine. [accessed August 

27, 2008] 

 

 Drugs of –Tobacco and Nicotine • US National Institute on Drug Abuse (NIDA). 

. icotine. US NIDA site has general information on nAbuse and Related Topics

[accessed August 27, 2008] 

 

 . Site has many good references on smokingSmoking Tobacco• US MedlinePlus. 

tobacco. [accessed August 27, 2008  

 

Non-Government Organization 

 

 . Addresses the health effects of tobacco andNicotine• Neuroscience For Kids. 

nicotine. [accessed August 27, 2008  

 

http://www.toxipedia.org/display/toxipedia/Nicotine
https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-smoking/2010-to-2015-government-policy-smoking
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/259796/report.pdf
http://www.srnt.org/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/
http://www1.paho.org/tobacco/PatiosHome.asp
http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/index-eng.php
http://www.cdc.gov/tobacco/
http://www.drugabuse.gov/drugs-abuse/tobacco-nicotine
http://www.drugabuse.gov/drugs-abuse/tobacco-nicotine
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/smoking.html
http://faculty.washington.edu/chudler/nic.html


. Nicotine Addiction and Molecule Diffusion (video)• Society for Neuroscience. 

[accessed August 27, 2008] 

 

 nformationrange of i. Site has a wide Nicotine and Tobacco• The Vaults of Erowid. 

on tobacco and nicotine. [accessed August 27, 2008] 
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