
АЛКОХОЛЪТ 1 

Когато хората пият, равнището на алкохола в кръвта им се повишана и ефектите му върху 2 
поведението са свързани с количеството алкохол в кръвта. Във всичките 50 щата на САЩ ниво на 3 
алкохол в кръвта от 0,10% (т.е. от 0,10 mg алкохол на 100 ml кръв) или повече се смята за 4 
доказателство за интоксикация. 5 

Освен промени в мозъчната химия очакванията на пиещия могат да определят много от 6 
поведенческите промени, придружаващи приемането на алкохол. В действителност изглежда, че 7 
очакванията имат по- силен ефект върху освобождаването на задръжките, отколкото количеството 8 
действително приет алкохол. 9 

Очакваме, че едно или две питиета: 10 

ще направят социалните взаимодействия по- лесни. 11 

ще намалят задръжките ни. 12 

ще ни направят по- агресивни. 13 
Много хора наистина смятат, че алкохолът има такива ефекти. Изследванията 14 

показват, че реагираме по този начин предимно защото го очакваме, така че убежденията 15 

ни по отношение на алкохола едновременно поддържат такова поведение и го извиняват. 16 

Някои от другите ефекти на алкохола обаче (лошата моторна координация и забавеното време на реакция) 17 
не зависят от очакванията. Тъй като толкова много хора шофират след употреба на алкохол, тези ефекти могат 18 
да са опасни и подобна практика е отговорна за мнозинството от фаталните пътно-транспортни произшествия. 19 
Дълговременните ефекти от алкохола върху паметта и преработката на информация зависят от това колко 20 
алкохол се употребява обикновено в отделни случаи, а не от цялото количество изпит алкохол през годините. 21 
Хората, чийто модел на консумация показва тежки напивания в отдалечени във времето случаи, е по-вероятно 22 
да демонстрират интелектуално влошаване, отколкото тези, които пият едно и също количество алкохол, но за 23 
по- дълго време. Очевидно мозъкът може да се справи по- добре с едно питие всеки дени, отколкото със седем 24 
питиета на един ден, следвани от шест дни въздържание. Понякога пиещите имат празни места в паметта, т.е. 25 
след като изтрезнеят, не могат да си спомнят какво е ставало предната вечер. Това е най-вероятно да се случи 26 
ако пият бързо, ако са много уморени, когато започнат да пият, или ако заедно с алкохола вземат депресанти. 27 

ЕДНО И СЪЩО КОЛИЧЕСТВО АЛКОХОЛ СЕ ОТРАЗЯВА РАЗЛИЧНО НА МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ ПРИ ЕДНИ И СЪЩИ 28 
КИЛОГРАМИ. 29 
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