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1. Historia (a) 
 

• Pierwsze napoje alkoholowe powstały w sposób niezamierzony  
i przypadkowy w poprzez fermentację winogron (wino) i ziarna jęczmiennego 
(piwo). Dziś wiemy już, że alkohol ma szerokie zastosowanie: może być 
używany jako trunek, lekarstwo a nawet paliwo.  

• Odkrycie etanolu przypisywane jest alchemikowi Geberowi, a sama nazwa 
„alkohol” została nadana przez Paracelsusa. Określenie „spiritus vini” 
wywodzi się od łacińskich słów spiritus – duch oraz vinum – wino, co można 
tłumaczyć jako: duch wina, esencja wina, czysty etanol, tzn. pochodzący 
(wyizolowany) z wina.  

• Ogólnoustrojowe i miejscowe działanie alkoholu znane było już  
w starożytności, np. alkoholem polewano rany, aby przyspieszyć proces 
gojenia.  

• Według Galla Anonima, pierwsze karczmy działały na terenie Polski od XI 
wieku. Podawano w nich piwo, miód i proste jedzenie. Od końca 
średniowiecza chłop mógł kupić określoną ilości alkoholu, tylko w karczmie 
należącej do jego pana.  

• Z pojawieniem się wódki w XVI wieku nastąpił początek nadużywania 
alkoholu w Polsce.  



1. Historia(b) 

• W czasach saskich zrodziły się powiedzenia: „w winie prawda”, 
„kto zawodzi w winie, zawodzi we wszystkim”.  

• Od końca XVIII wieku, nastąpiła ewolucja w gastronomii. 
Kawiarnie były miejscami publicznymi i początkowo serwowały 
ciastka, herbatę itp. Z czasem wprowadzały do menu napoje 
wyskokowe. W szynkach serwowano głównie wódkę, piwo  
i zakąski. W miastach, jak i wsiach miała miejsce nadmierna 
konsumpcja alkoholu.  

• W XIX nadal wzrastało zainteresowanie alkoholem. W Polsce 
rocznie przypadało 10 litrów czystego alkoholu na jednego 
mieszkańca, w niektórych powiatach sięgało ono 42 litrów.  

•   

 



• W XIX w. i na początku XX w. przez Europę przetoczyły 
się fale ruchów zmierzające ku umiarkowaniu spożycia 
alkoholu.  

• W 1852 szwedzki lekarz Magnus Huss wydał książkę 
„Alcoholismus chronicus”, w której określił po raz pierwszy 
nadużywanie alkoholu jako chorobę, zwaną 
alkoholizmem.  

• W 1960 roku Elvin Morton Jellinek opublikował „Koncepcję 
alkoholizmu jako choroby”. W przeprowadzonym 
wywodzie analizował przyczyny powstawania alkoholizmu 
i określił kolejne fazy tej choroby. 

• W kolejnych latach naukowcy na całym świecie wydawali 
kolejne publikacje. Oparte często na badaniach 
społecznych dokumentowały, podkreślały, badały zjawisko 
alkoholizmu, akcentując niszczące skutki dla zdrowia 
chorego i negatywny wpływ na otoczenie i 
społeczeństwo.  

 



2. Otrzymywanie i zastosowanie 
• Etanol do celów spożywczych (napój alkoholowy) 

otrzymuje się w wyniku fermentacji alkoholowej. 
Podstawowymi surowcami do produkcji etanolu są buraki 
cukrowe, trzcina cukrowa, ziemniaki i wiele innych roślin.  

• W farmacji etanol wykorzystywany jest między innymi 
jako rozpuszczalnik do sporządzania niektórych leków, 
jest nazywany ethanolum i aethanolum. Do określenia 
etanolu 95° (stężenie w stopniach) używa się też nazwy: 
spiritus vini rectificatus.  

• Etanol do celów przemysłowych jest często produkowany 
poprzez bezpośrednią syntezę z gazu syntezowego 
(mieszaniny CO, H2 i H2O), która prowadzi do 
czystszego chemicznie etanolu. Etanol jest tanim w 
produkcji surowcem i jest jednocześnie stosunkowo 
niegroźny dla środowiska, dlatego jest wykorzystywany 
jako rozpuszczalnik w przemyśle chemicznym.  

• Stosowany jest także jako paliwo napędowe (biopaliwo). 

 



3. Ogólny wpływ alkoholu etylowego  
i alkoholu metylowego na organizm 

• Alkohol etylowy powoduje ciężkie schorzenia 
narządów układu pokarmowego i krwionośnego. 
Najbardziej wrażliwy na jego działanie jest układ 
nerwowy. Powoduje zaburzenia w wytwarzaniu 
komórek rozrodczych. Osobom poniżej 25 roku życia 
niszczy rozwijające się komórki mózgowe. Może 
doprowadzić do zatrucia. Spożywany w niewielkich 
ilościach przyspiesza krążenie krwi, osoba 
spożywająca odczuwa złudne uczucie ciepła, co 
prowadzi do szybszego wychłodzenia ciała. 

• Alkohol metylowy (metanol) jest bardzo podobny do 
etylowego, przez to często są mylone. Po 
przypadkowym spożyciu dochodzi do zatrucia. 
Następuje nieodwracalna utrata wzroku, dojść może 
do śmierci.  

 



4. Układ nerwowy (a) 
• W przypadku niektórych osób, wypicie już niewielkiej 

dawki alkoholu powoduje zmiany zachowania. U osób 
nałogowo pijących alkohol, zmiany w zachowaniu są 
bardzo silnie widoczne (od radości, zadowolenia po 
lękliwość, smutek oraz nadpobudliwość, agresję). 
Badania naukowe wykazały, iż każda wypita dawka 
alkoholu osłabia i obniża sprawne i prawidłowe 
funkcjonowanie układu nerwowego człowieka. 

• Pod wpływem spożytego alkoholu dochodzi m. in. do: 
zaniku krytycyzmu, problemów z koncentracją, 
błędnego postrzegania rzeczywistości oraz innych 
osób, zaburzenia słuchu, wzroku oraz węchu, 
pogorszenia zdolności oceny sytuacji, pogorszenia 
percepcji ruchowej, zaburzenia logicznego myślenia, 
rozumowania, zaburzenia funkcji uczuciowości wyższej 
człowieka, pojawiają się prymitywne zachowania, 
rozumowanie, popędy, czasem dochodzi do senności. 

 



4. Układ nerwowy (b) 
• Zawartość alkoholu we krwi a zachowanie: 

• od 0,35% do 0,7% - rozproszona uwaga; 

• od 0,8% do 1,4% - pobudliwość upośledzenie 
koordynacji ruchowej; 

• od 1,5% do 1,9% - zaburzenia równowagi, 
problemy z logicznym myślenie 



4. Układ nerwowy (c) 
Picie dużych ilości alkoholu przez dłuższy czas powoduje: 

 

• W obwodowym układzie obserwuje się zapalenie wielonerwowe 
(polineuropatia). To głównie zaburzenia czucia w odcinkach 
kończyn, nerwobóle oraz bolesność uciskowa nerwów, osłabienie 
bądź brak odruchów ścięgnistych, a także bóle mięśniowe. 
Przeważają dolegliwości kończyn dolnych – bóle i skurcze łydek, 
bolesność uciskowa łydek i pni nerwowych, bolesna przeczulica i 
pieczenia stóp oraz zaburzenia czucia głębokiego.  
W skrajnych przypadkach mogą wystąpić niedowłady, a nawet 
porażenia. Najczęściej spotykane są porażenia nerwu 
strzałkowego wspólnego (osłabienie zgięcia grzbietowego stopy, 
niemożność nawracania stopy oraz osłabienie zginania i 
prostowania palców) oraz nerwu promieniowego - tzw. “ręka 
opadająca” – upośledzenie ruchu wyprostnego w nadgarstku.   

 



• Zmiany mięśniowe - osłabieniem siły i zanikami 
mięśni, nogi “jak z waty”, obrzęki podskórne, 
osłabienia siły skurczu mięśni gładkich, m. in. macicy 
i jelit, problemy ze wzrokiem, będące wynikiem 
toksycznego uszkodzenia pozagałkowej części nerwu 
wzrokowego, zaburzeniami widzenia, włącznie  
z pełną ślepotą, różnego typu ograniczenia pola 
widzenia, zanik nerwu wzrokowego. 



4. Układ nerwowy (d) 
• W ośrodkowym układzie nerwowym tomografia komputerowa 

wykazuje w 50-90% m.in.. zaniki korowe, głównie w okolicach 
skroniowych i czołowych. Stwierdzane w badaniach zmiany są 
wynikiem nie tylko uszkadzającego działania alkoholu ale także 
wielu różnych czynników towarzyszących zespołowi uzależnienia 
od alkoholu t.j. urazy, wahania ciśnienia krwi, zaburzenia przepływu 
krwi przez mózg w stanach upicia, okresy bezdechu w stanach 
głębokiego zatrucia, różnego rodzaju schorzenia, niedobory 
żywieniowe. 

• Wynikiem toksycznego działania alkoholu przy jednoczesnym 
niedoborze witamin jest encefalopatia Wernickiego dochodzi w niej 
do porażenia mięśni, niezborności, a nawet zaburzeń świadomości, 
zapalenia wielonerwowego, ruchów mimowolnych, czy też 
spastyczny niedowład kończyn, oczopląs. Występuje u ok. 5-10 
proc. osób uzależnionych. 

•   

 



• „Padaczka alkoholowa” - występowanie 
drgawkowych napadów abstynencyjnych. Towarzyszą 
one innym objawom alkoholowego zespołu 
abstynencyjnego (zespołu odstawienia). Występują u 
5 do 15 proc. alkoholików, najczęściej w okresie 
pomiędzy 6 a 48 godziną od odstawienia alkoholu, 
mogą też wystąpić w okresie do tygodnia po 
zaprzestaniu picia i najczęściej mają charakter 
uogólnionych napadów: utrata świadomości, drgawki, 
ślinotok, szczękościsk, szybkie ruchy gałek ocznych, 
chwilowy bezdech. Wpływ na wystąpienie 
drgawkowych napadów abstynencyjnych ma 
najprawdopodobniej nagły spadek poziomu alkoholu 
we krwi, zaburzenia elektrolitowe m.in. spadek 
magnezu.  

• W autonomicznym układzie nerwowym – 
uszkodzenie nerwu błędnego, które powoduje 
porażenie podniebienia miękkiego, gardła i krtani. 



5. UKŁAD KWIONOŚNY 
 • Spożywanie alkoholu etylowego powoduje m.in. zaburzenia akcji serca, 

gwałtowne rozszerzenia albo zwężenia naczyń krwionośnych, dodatkowe skurcze 
serca, nadciśnienie tętnicze oraz bóle okolic serca.  

• Stałe jego nadużywanie doprowadza do trwałych zmian i uszkodzeń, którymi 
uniemożliwiają normalne funkcjonowanie organizmu t.j. choroba mięśnia 
sercowego - powiększenie serca, szmer oddechowy, zakłócenie rytmu serca, a 
objawia się przyspieszeniem akcji serca, zaburzeniem jego rytmu oraz przewlekle 
skróconym oddechem. Niekiedy dochodzi do zwyrodnień komórek serca – 
pojawiają się obrzęki, występuje sinica oraz duszności, zarówno po wysiłku, jak i w 
stanie spoczynku, ponieważ przepływ krwi w płucach jest znacznie wolniejszy i 
jest ona zbyt mało utleniana, na skutek czego może dojść w końcu do obrzęku 
płuc.  

• Picie etanolu przyczynia się do rozwoju choroby nadciśnieniowej; po dłuższym 
czasie doprowadza to do trwałego uszkodzenia mózgu oraz do różnych chorób z 
tym związanych (pkt. 4). 

 



6. UKŁAD POKARMOWY 
 • Alkohol szybko wchłania się z układu pokarmowego, w ciągu 5–10 minut po 

spożyciu może być wyryty we krwi. W ciągu 15 minut wchłonięciu ulega 50% 
spożytej dawki.  

• Po pewnym czasie stabilizacji stężenia alkoholu etylowego w tkankach 
rozpoczyna się proces jego usuwania. Metabolizowanie alkoholu etylowego 
przebiega w komórkach wątrobowych.  

• Alkohol w wątrobie, początkowo powoduje odwracalne stłuszczenie, a po 
wielu latach picia nieodwracalną marskość, powoduje to komplikacje w 
przetwarzaniu substancji odżywczych trafiających do organizmu podczas 
trawienia. Krótkotrwałe spożywanie <80 g etanolu (10 standardowych dawek 
alkoholu, czyli ok. 4 piw 4,5% lub 250 ml 40% wódki lub 5 kieliszków 10% 
wina) dziennie prowadzi do niewielkich i odwracalnych zmian w wątrobie. 
Dzienne spożywanie >160 g przez 10–20 lat powoduje ciężkie uszkodzenie, a 
przewlekłe spożywanie 80–160 g dziennie jest ilością graniczną powodującą 
znaczne uszkodzenie. Upośledzone są też wtedy procesy detoksykacji. Do 
objawów marskości wątroby należą obrzęki (zatrzymywanie płynów w ustroju), 
żółtaczka, podbarwienie skóry i białkówek oczu, puchlina brzuszna i krwawe 
wymioty. 

•   
 



• Znaczne upojenie alkoholowe może skutkować 
ostrym nieżytem żołądka, a nawet prowadzić do 
groźnego krwotocznego zapalenia żołądka. Spożycie 
alkoholu etylowego jest związane ze zwiększonym 
ryzykiem wystąpienia raka dna jamy ustnej, raka 
gardła, krtani, przełyku oraz prawdopodobnie raka 
piersi, okrężnicy i odbytnicy. 

 



 
7. UKŁAD 
IMMUNOLOGICZNY 
 

 

 

• Alkohol zmniejsza aktywność leukocytów, co powoduje 
spadek sprawności układu odpornościowego. U alkoholików 
zmniejsza się wytwarzanie trombocytów.  

• U osób pijących nadmiernie i uzależnionych od alkoholu 
obserwuje się ogólne osłabienie organizmu wynikające 
bardzo często z niedożywienia – niedoboru wielu składników 
pokarmowych, w tym witamin. To sprawia, że występuje 
zwiększona podatność na infekcje, zarówno wirusowe, jak i 
bakteryjne, a także częstsze stany zapalne w innych 
organach czy układach.  

 



8. UKŁAD ROZRODCZY  
I UKŁAD MOCZOWY 

 
• Nawet przy jednorazowym nadużyciu alkoholu 

może dojść do toksycznego uszkodzenia 
nerek i powstania ich niewydolności. U osób 
regularnie spożywających alkohol odnotowuje 
się wzrost stężenia kwasu moczowego we 
krwi, co skutkuje rozwojem dny moczanowej 
objawiającej się zapaleniem różnych stawów, 
głównie w obrębie kończyn dolnych.  

• Pod wpływem etanolu może się również 
zmniejszać potencja, mimo odczuwanego 
często w stanie nietrzeźwym podniecenia 
seksualnego.  

• Spożywanie alkoholu etylowego podczas 
ciąży może prowadzić do wystąpienia u 
dziecka alkoholowego zespołu płodowego lub 
encefalopatii alkoholowej. 
 



9. ALKOHOLIZM 
 • Kiedy ponad 25% 

dostarczanych 
organizmowi kalorii 
stanowi alkohol mamy do 
czynienia z alkoholizmem. 
Gdy ilość kalorii 
pochodzących od 
alkoholu jest większa niż 
80% na tydzień, mówimy 
o skrajnym alkoholizmie.  
 



10. ŹRÓDŁA 
 • https://www.psychiatria.pl/artykul/wplyw-alkoholu-na-uklad-nerwowy-

czym-jest-otepienie-alkoholowe/14916 

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Etanol 

• https://stopuzaleznieniom.pl/artykuly/fakty-o-alkoholu/wplyw-alkoholu-na-
uklad-sercowo-naczyniowy/organizm-czlowieka/D1AGCpj1v 

• https://uzaleznienie.com.pl/alkoholizm/podstawowe-
pojecia/zdrowie/wplyw-alkoholu-na-uklad-nerwowy 

• https://nasz-gabinet.pl/jak-alkohol-wplywa-na-organizm-czlowieka/ 

• https://sciaga.pl/tekst/51871-52-
szkodliwy_wplyw_alkoholu_etylowego_na_organizm_czlowieka 

• https://historia.wprost.pl/10037075/krotka-historia-alkoholu-kto-zawodzi-
w-winie-zawodzi-we-wszystkim.html 

• https://www.biziel.umk.pl/assets/files/CZY_PICIE_ALKOHOLU_MA_WPL
YW_NA_ORGANIZM.pdf 

• https://stopuzaleznieniom.pl/artykuly/fakty-o-alkoholu/alkohol-obniza-
odpornosc-organizmu/ 

• Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej 
„Tajemnice przyrody” 4 wydawnictwo Nowa Era 

• Grafiki google 

 


