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Wstęp 

 Alkohol etylowy (nazywany dalej alkoholem lub etanolem) jest od setek lat 

powszechnie konsumowany w postaci napojów alkoholowych i stosowany współcześnie m.in. 

w przemyśle chemicznym, spirytusowym, browarniczym i farmaceutycznym. O skali jego 

spożycia w naszym kraju świadczy choćby fakt, iż wśród 10 produktów spożywczych, na które 

Polacy wydają najwięcej pieniędzy, znajdują się (na pierwszym miejscu - niezmiennie w 

ostatnich latach) napoje alkoholowe. Na zakup piwa i wódki Polacy wydają niemal 25 mld 

złotych rocznie. Oznacza to, że przeciętny Polak przeznacza miesięcznie ok. 57 zł. na napoje 

alkoholowe (rycina 1). 

 

Ryc. 1. Lista 10 produktów spożywczych, na które Polacy wydają najwięcej pieniędzy w ciągu 

roku [1] 

 

Wg raportu Światowej Organizacji Zdrowia w 2012 roku około 3,3 miliona zgonów 

(5,9% wszystkich zgonów na świecie)  było związane z konsumpcją alkoholu. Alkohol etylowy 

jest przyczyną ponad 200 chorób i urazów, przy czym jako „nieumyślne urazy” rozumie się 

                                                 
1. Dziennik Rzeczpospolita - badania agencji badawczej Nielsen w okresie XII 2011-XI 2012. 
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urazy powstałe wskutek zaburzenia funkcji psychomotorycznych kierowców i w konsekwencji 

wypadków drogowych, natomiast do „intencjonalnych” należą próby samobójcze, przemoc i 

samookaleczenia. Wiele z nich może prowadzić do śmierci, co obrazuje poniższa rycina 2 [2].  

 

Ryc. 2. Procentowy udział zgonów związanych z konsumpcją alkoholu (100% = 3,3 miliona 

zgonów na świecie w 2012 r.) 

 

Toksyczność alkoholu i jego wpływ na zdrowie człowieka zależy od wielu czynników, 

w tym od płci. Powyższy raport WHO wskazuje również, iż istnieją znaczne różnice między 

płciami w proporcji zgonów, które można przypisać spożyciu alkoholu; przykładowo w 2012 

roku zgony związane ze spożyciem alkoholu wynosiły wśród mężczyzn 7,6% a wśród kobiet 

4,0%.  Pomimo tego że zgony związane ze spożyciem alkoholu wśród kobiet są rzadsze niż u 

mężczyzn, to alkohol jest znacznie bardziej toksyczny właśnie dla kobiet.  

 

Właściwości etanolu i losy w organizmie  

 Przyglądając się modelowi struktury alkoholu etylowego C2H5-O-H (rycina 3a), z 

białymi kulami wodoru, czarnymi węgla i czerwoną kulą tlenową, można spostrzec kształt 

przypominający... psa. Jednak to chyba jedyne pozytywne i dość irracjonalne skojarzenie, jakie 

można przytoczyć omawiając właściwości etanolu. Ważniejszym skojarzeniem jest 

                                                 
2. Global status report on alcohol and health - 2014, WHO, www.who.int, [cytowany 3 stycznia 2015 r.]. Adres: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112736/1/9789240692763_eng.pdf?ua=1 
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podobieństwo struktury etanolu C2H5-O-H i wody H-O-H (Rycina 3b), które skutkuje 

nieograniczoną możliwością rozpuszczania alkoholu w wodzie, a tym samym bardzo szybkim 

wchłanianiem i przenikaniem przez błony biologiczne ludzkiego organizmu. Właściwościom 

hydrofilnym towarzyszy lipofilowość etanolu (część węglowodorowa jego struktury w postaci 

C2H5-), która z kolei zakłóca funkcje i strukturę błon komórkowych neuronów ośrodkowego 

układu nerwowego i wpływa na niego depresyjnie [3]. 

  a)  

 

 

 

b) 

Ryc. 3. Wzory strukturalne etanolu C2H5-O-H (a) i wody H-O-H (b) [4,5] 

 

Jego absorpcja następuje już w jamie ustnej (ok. 15%), w żołądku (ok. 25%) oraz w 

największym stopniu w jelicie cienkim (ok. 75%). Proces wchłaniania na tzw. "pusty żołądek" 

zwykle trwa od 0,5 do 1,5 h (średnio ok. 1 h), a w przypadku obecności dużej ilości pokarmu 

jego całkowita absorpcja może się wydłużyć do ok. 6 godzin. Absorpcja alkoholu zależy od:  

 płci - w badaniach z jednorazową dawką stwierdzono, iż średnie czasy, po których 

zostaną osiągnięte maksymalne stężenia we krwi kobiet i mężczyzn, wynosiły 

odpowiednio 42 i 57 minut [6,7]; 

 rodzaju napoju alkoholowego - optymalne stężenie, z punktu widzenia szybkości 

wchłaniania, wynosi 15-30% objętościowych etanolu w napoju alkoholowym, 

 obecności treści pokarmowej, w szczególności tłustej żywności - efekt ten zwany 

"deficytem alkoholowym" zmniejsza stężenie etanolu średnio o 20%, lecz może być 

obserwowany w szerokim w zakresie 10-70% (rycina 4 ilustruje wpływ obecności treści 

pokarmowej przy spożyciu alkoholu na „pusty” i „pełny” żołądek na przebieg tzw. 

                                                 
3. W. Seńczuk (red.), Toksykologia współczesna, PZWL, Warszawa 2012. 

4. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ethanol-alternative-3D-balls.png 

5. http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda#mediaviewer/File:Water-3D-balls.png 

6. M.C. Mitchell, Alcohol - induced impairment of central nervous function: Behavioural skills involved driving, 

Journal of Studies on Alcohol, suppl., 1985, vol. 10, p. 109-116. 

7. K.M. Dubowski, Absorption, distribution and elimination of alcohol: Highway safety aspects, Journal of 

Studies on Alcohol, suppl. 1985, vol. 10, p. 98-108. 
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„krzywej alkoholowej”, czyli zmiany stężenia alkoholu we krwi w czasie od chwili 

spożycia napoju alkoholowego); 

 sposobu konsumpcji alkoholu - im szybciej spożywany jest alkohol, tym większa jego 

kumulacja w organizmie, ponieważ szybkość  przyjmowania i absorpcji alkoholu 

przewyższa jego możliwą szybkość eliminacji. 

 

 

Ryc. 4. Wpływ spożycia alkoholu na „pusty” i „pełny” żołądek na przebieg zmian stężenia 

alkoholu we krwi w czasie od spożycia napoju alkoholowego, Cmaks – maksymalne 

stężenie alkoholu (w przypadku spożycia na „pusty” żołądek stężenie maksymalne 

występuje wcześniej niż na „pełny” żołądek) 

 

 Etanol jest w ponad 90% metabolizowany w wątrobie (metabolizm oksydacyjny – 

rycina 5) oraz w kilku procentach usuwane przez płuca (powietrze wydychane), z moczem, 

potem i innymi drogami wydalania razem z niezmienionym alkoholem. Należy pamiętać, iż 

całkowity proces eliminacji etanolu jest limitowany pierwszym i odwracalnym etapem 

przekształcenia etanolu do aldehydu octowego przy udziale dehydrogenazy alkoholowej 

(ADH) i dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego (NAD). Dalsze przekształcanie aldehydu 

octowego do kwasu octowego i octanów przebiega już znacznie szybciej [8]. ADH jest 

                                                 
8. A. Jakliński, W. Nasiłowski, J. Markiewicz, Zarys sądowo-lekarskiej toksykologii alkoholu etylowego, 

PZWL, Warszawa 1978, s. 54. 
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polimorficznym enzymem, który występuje w postaci kilkunastu izoenzymów (klas), przy 

czym najliczniej ADH klasy I i II występuje w wątrobie, ADH III - we wszystkich narządach, 

a ADH IV - w żołądku i górnych odcinkach przewodu pokarmowego. Aktywność enzymów 

ADH zależy od uwarunkowań genetycznych, pochodzenia etnicznego, płci, wieku lub stanu 

morfologicznego śluzówki. 

 

Ryc. 5. Biotransformacja alkoholu etylowego w metabolizmie oksydacyjnym [8] 

 

Niewielka ilość alkoholu (poniżej 1%) jest metabolizowana w mechanizmie nieoksydacyjnym 

(rycina 6).  

 

 
Ryc. 6. Losy alkoholu etylowego w organizmie [9] 

 

                                                 
9. Clarke's Analytical Forensic Toxicology, ed. Sue Jickells, Adam Negrusz, London, Chicago, Pharmaceutical 

Press 2008. 

C2H5OH 

etanol 

NAD NADH 

CH3CHO 

aldehyd 

octowy NAD NADH 

ADH ALDH 
CH3COOH 

kwas octowy 

 

 

METABOLIZM 

 
 

WYDALANIE 

 

ETANOL 

Pot 

ślady 
Mocz 

2-3% 

Powietrze 

2-3% 

Metabolizm oksydacyjny 

94-98% 

Aldehyd octowy 

Kwas octowy 

CO2 + H2O 

Metabolizm nieoksydacyjny 

0,1-0,2% 

Glukuronid etylu 

(EtG) + Siarczan 

etylu (EtS) 

Estry etylowe kwasów 

tłuszczowych (FAEE) 

Fosfatydyletanol (PETh) 



 6 

W jego toku powstają różne związki etanolu (m.in. glukuronid etylu, siarczan etylu, estry 

etylowe kwasów tłuszczowych) zwane metabolitami nieoksydacyjnymi. Przy przewlekłym 

nadużywaniu alkoholu kumulują one się m. in. we włosach i paznokciach osób dorosłych oraz 

w smółce noworodków. Wykrywając więc ich obecność można ustalić, że konkretna osoba 

spożywała alkohol w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Dzięki temu od niedawna można 

sprawdzać w obiektywny sposób, czy kobieta w ciąży piła alkohol. Jest to bardzo ważne w 

przypadku stwierdzenia u noworodka objawów mogących wskazywać na poalkoholowe 

uszkodzenia. Warunkiem rozpoznania tych uszkodzeń jest potwierdzenie przez matkę picia 

alkoholu w ciąży. Wiele kobiet pytanych o to wprost zwykle zaprzecza. W takiej sytuacji 

wykrycie metabolitów nieoksydacyjnych alkoholu (we włosach lub paznokciach matki albo w 

smółce) pozwala postawić właściwe rozpoznanie. 

 

Organizm człowieka może metabolizować alkohol z wydajnością 8-10 g/h dla stężeń etanolu 

we krwi powyżej 0,4 promila (g/l), natomiast dla niższych stężeń w zakresie 0,1-0,4 promila 

szybkość metabolizmu znacznie spada do wartości 1-6 g/h. W wielu krajach wprowadzono 

pojęcie „jednego standardowego drinka”, który zawiera ok. 10 g (12,5 ml) czystego etanolu, a 

więc takiej ilości alkoholu, która jest średnio spalana w ciągu godziny. Na rycinie 7 

przedstawiono przykładowe objętości popularnych napojów alkoholowych zawierające ok. 

10 g czystego etanolu. Spożywane w rzeczywistości porcje napojów alkoholowych przeważnie 

przekraczają wielokrotnie dawkę jednego standardowego drinka, stąd na jego eliminację 

organizm człowieka potrzebuje z reguły od kilku do kilkunastu godzin. 
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Ryc. 7. Objętość jednego standardowego drinka (10 g etanolu), spalanego w czasie 1 h, zawarta 

w szklance piwa 6% obj. alkoholu (220 ml),  pół szklanki wina 13% obj. (100 ml) i 

kieliszku wódki 40% obj. (33 ml)  

 

W przypadku osób spożywających częściej oraz większe dawki alkoholu do procesu utleniania 

włącza się w wątrobie układ mikrosomalny utleniający etanol MEOS (ang. Microsomal 

Ethanol Oxidizing System). W przypadku układu ADH/NAD maksymalna aktywność jest 

obserwowana dla około 1 promila, natomiast w przypadku MEOS najwyższą aktywność 

wykazano przy stężeniu około 5 promili [10]. 

 

Toksyczność etanolu 

 Dawka śmiertelna (letalna) etanolu wynosi ok. 250 g czystego etanolu dla dorosłego 

mężczyzny i ok. 200 g dla dorosłej kobiety, natomiast dochodzi również do zgonów przy 

spożyciu mniejszej dawki ok. 160 g etanolu (co odpowiada np. 0,5 l wódki), jeśli alkohol jest 

konsumowany w szybkim tempie (do 0,5 godziny). W odniesieniu do masy ciała dawka 

                                                 
10. Z. Marek, M. Kłys, Opiniowanie sądowo-lekarskie, Zakamycze, Kraków 1998. 
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śmiertelna wynosi dla osoby dorosłej 5-8 g/kg m.c. a dla dziecka 3 g/kg m.c. [11]. Jednorazowa 

dzienna dawka bezpieczna etanolu (bez skutków toksycznych) to ok. 10 g etanolu dla kobiety 

i 20 g dla mężczyzny. Dla kobiet w ciąży i karmiących powinna obowiązywać całkowita 

abstynencja. 

Alkohol działa depresyjnie na neuronalny układ siatkowaty, co prowadzi do utraty 

kontroli na wieloma funkcjami układu nerwowego. Wykazuje silne działanie toksyczne na 

wątrobę, co w konsekwencji może doprowadzić do jej martwicy. Etanol jest 

wysokoenergetyczny (7,1 kcal/g) i przy zachowaniu prawidłowego odżywiania jego 

konsumpcja prowadzi często do otyłości. Spożywanie alkoholu zastępuje niekiedy normalne 

odżywianie, co może prowadzić do niedoboru witamin A, B i D oraz mikroelementów. 

Metabolizm alkoholu prowadzi do powstania nadmiaru zredukowanej formy dinukleotydu 

nikotynamidoadenionwego (NADH, ryc. 5), który z kolei zaburza przekształcanie przemiany 

pirogronianu do glukozy i prowadzi do głębokiej hipoglikemii. Nadmiar NADH wpływa 

również na zwiększoną syntezę kwasów tłuszczowych i triglicerydów, co doprowadza do 

stłuszczenia wątroby. W procesie metabolizmu etanolu powstają wolne rodniki (stres 

oksydacyjny), które uszkadzają wątrobę, błonę śluzową żołądka, mięśnie sercowe, jądra i 

macicę. Aldehyd octowy i kwas octowy - główne metabolity etanolu - są bardziej toksyczne od 

wyjściowego etanolu. Aldehyd denaturuje białka (w tym enzymy) i jest w głównej mierze 

odpowiedzialny za efekt kaca, a kwas octowy jako mocny kwas organiczny zakłóca równowagę 

kwasowo-zasadową i wywołuje kwasicę metaboliczną.  

Alkohol wchodzi w liczne interakcje z innymi substancjami farmakologicznie czynnymi 

m.in.: lekami nasennymi, uspokajającymi, psychotropowymi, przeciwdepresyjnymi, insuliną, 

opioidami czy kokainą [3]. Alkohol etylowy w szczególności oddziałuje z lekami działającymi 

na ośrodkowy układ nerwowy oraz lekami metabolizowanymi przez wątrobę:  

 neuroleptyki (chloropromazyna, promazyna i inne), które w połączeniu z etanolem 

mogą upośledzić ośrodek oddechowy i uszkodzić wątrobę 

 atraktyki (diazepam, oksazepam, itp.), które w interakcji z alkoholem upośledzają 

sprawność psychomotoryczną; 

 przeciwbólowe i narkotyczne (morfina, dolantyna itp.) – podanie alkoholu powoduje 

wzrost wrażliwości na narkotyk obniżając jego dawkę śmiertelną; 

                                                 
11. Lohr, R. H. (2005). Acute alcohol intoxication and alcohol withdrawal. In R. M. Wachter, L. Goldman & H. 

Hollander (Eds.), Hospital medicine (2nd ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

http://www.alcohol.org.nz/alcohol-you/your-body-alcohol/references#6 
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 przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne (chloramfenikol, izoniazyd itp.), salicylany, leki 

przeciwcukrzycowe, przeciwdepresyjne, przeciwhistaminowe i inne. 

 

Zwykle jednorazowe spożycie alkoholu hamuje metabolizm leków, wydłuża ich działanie i 

zwiększa jego dostępność. Osoba nałogowo pijąca alkohol może potrzebować większych 

dawek leków (pobudzona aktywność enzymów przez układ MEOS), co z kolei może skutkować 

skróceniem czasu półtrwania niektórych leków nawet o połowę (np. warfaryny, tolbutamidu i 

isoniazydu). Enzymy uaktywnione przez długotrwałe picie alkoholu mogą metabolizować 

niektóre leki do toksycznych metabolitów, np. stosowanie paracetamolu przez osobę pijącą 

może doprowadzić do martwiczego uszkodzenia wątroby. Alkohol hamuje również 

glukuronizację morfiny, zmniejsza jej wydalanie z organizmu i nasila działania uboczne. 

Alkohol w reakcji metabolicznej z kokainą przekształca się w kokaetylen, który działa 

psychoaktywnie na organizm. Alkohol powoduje więcej szkód w rozwijającym się organizmie 

płodu niż inne klasyczne narkotyki, takie jak marihuana, heroina i kokaina. 

 

Wpływ alkoholu na zachowanie kobiety i mężczyzny 

 Siła oddziaływania alkoholu na organizm człowieka liniowo wzrasta z dawką spożytego 

i wchłoniętego alkoholu, a tym samym jego stężeniem w organizmie. W praktyce stopień 

odurzenia alkoholem jest miarodajnie szacowany przez oznaczanie stężenia etanolu we krwi 

lub w powietrzu wydychanym. W tabeli 1 przedstawiono objawy spożycia i zatrucia alkoholem, 

których intensywność i stopień oddziaływania na ośrodkowy układ nerwowy wzrasta w 

zależności od stężenia alkoholu we krwi oraz w powietrzu wydychanym [10, 12]. 

 W 1932 r. szwedzki profesor chemii medycznej E.M.P. Widmark, na podstawie 

własnych badań nad kinetyką absorpcji i eliminacji alkoholu w organizmie człowieka, 

wyprowadził zależność wiążącą stężenie alkoholu we krwi z masą spożytego alkoholu, wagą 

ciała oraz współczynnikiem podziału (rozmieszczenia) alkoholu w organizmie "r" zależnym od 

płci. Współczynnik "r" jest wprost proporcjonalny do zawartości wody w organizmie, a 

odwrotnie proporcjonalny do zawartości tłuszczów. Średni współczynnik rozmieszczenia "r" 

wyznaczony przez Widmarka dla kobiet wyniósł 0,55 a dla mężczyzn 0,68. Stosując powyższe 

współczynniki rozmieszczenia „r” w tabeli 2 przedstawiono różnice maksymalnie możliwych 

stężeń alkoholu we krwi kobiet i mężczyzn po spożyciu najbardziej popularnych trunków 

alkoholowych. 

                                                 
12. W. Gubała, Toksykologia alkoholu: wybrane zagadnienia, IES, Kraków, 1997. 
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Tab. 1. Objawy zatrucia alkoholem w zależności od stężenia alkoholu we krwi (w promilach = 

‰) oraz w powietrzu wydychanym (w mg/l = mg/dm3) [10,12] 

Stężenie alkoholu 
Objawy 

we krwi w powietrzu 

< 1‰ < 0,5 mg/l Faza euforyczna: poprawa nastroju, gadatliwość, nadmiernie 

dobre samopoczucie, euforia, nadmierna pewność siebie, 

osłabienie samokontroli i koncentracji, zachwianie koordynacji 

ruchowej, pierwsze zaburzenia postrzegania; 

1-2‰ 0,5-1,0 mg/l Faza dysforyczna: pobudzenie, wyolbrzymiony strach, agresja lub 

smutek, niestabilność emocjonalna, błędne sądy, zaburzenia 

koncentracji uwagi, niezborność ruchowa; 

2-3‰ 1,0-1,5 mg/l Faza ekscytacyjna: dezorientacja, chaos myślowy, zawrót głowy, 

nadmierna ruchliwość, słabsze odczuwanie bólu, trudności w 

utrzymaniu równowagi, niewyraźna i bełkotliwa mowa, 

możliwość wystąpienia śpiączki; 

3-4‰ 1,5-2,0 mg/l Faza narkotyczna: stupor (osłupienie), zanik krytycyzmu, apatia, 

bezwładność, niezdolność do stania i chodzenia, wymioty, 

trudność z utrzymaniem moczu, śpiączka lub osłupienie; 

> 4‰ > 2,0 mg/l Faza porażenna: śpiączka, zamroczenie, zniesienie czucia i 

odruchów, obniżenie ciepłoty ciała (hipotermia), zaburzenie 

krążenia i oddychania, możliwość śmierci; śmierć spowodowana 

paraliżem ośrodka oddechowego. 

 

W późniejszym okresie wielu badaczy (m.in. Jungmichel, Kriebs, Watson, Forrest, 

Seidl, Ulrich) wyznaczało nowe współczynniki rozmieszczenia, które nie odbiegały znacząco 

od tych oszacowanych przez Widmarka, aczkolwiek dodatkowymi parametrami oprócz płci, 

które wpływały na współczynnik rozmieszczenia "r", były indeks masy ciała (czyli stosunek 

masy ciała w kilogramach do kwadratu wzrostu w metrach) oraz wiek badanych osób. 

 

Tab. 2.  Różnice stężeń alkoholu we krwi kobiet i mężczyzn szacowane rachunkiem 

prospektywnym Widmarka po spożyciu 0,5 l piwa, 0,75 l wina i 0,5 l wódki 

Rodzaj napoju i dawka 

alkoholu 

Stężenie we krwi 

kobiety mężczyzny 

0,5 l piwa (6% obj. 

etanolu) = 24 g etanolu 
0,6 promila 0,5 promila 

0,75 l wina (13% obj. 

etanolu) = 77 g etanolu 
2,0 promila 1,6 promila 

0,5 l wódki (40% obj. 

etanolu) = 160 g etanolu 
4,1 promila 3,3 promila 

 

Zmodyfikowany współcześnie wzór określający stężenie alkoholu we krwi (C), 

uwzględniający wprowadzone przez Widmarka zależności oraz stopień wypełnienia żołądka 
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treścią pokarmową (tym samym mający wpływ na fazę absorpcji alkoholu) oraz biorący pod 

uwagę szybkość eliminacji etanolu w czasie przedstawia poniższa zależność [13]: 

 
)(

)1(
60

)(

t
rW

eG
C

tk









  
(1) 

, gdzie G - gramy spożytego alkoholu, k - współczynnik szybkości absorpcji alkoholu przyjmujący wartości od 1 

do 8 ("1" - żołądek wypełniony maksymalnie treścią pokarmową a dla wartości "8" - pusty żołądek), t - czas od 

chwili rozpoczęcia konsumpcji alkoholu (godziny), W - waga człowieka w kilogramach, r - współczynnik 

rozmieszczenia (zależny od płci, wzrostu i wagi ciała), 60 - współczynnik eliminacji alkoholu zakładany zwykle 

w zakresie 0,1-0,2 promila na godzinę. 

 

Wykazaną przez Widmarka i późniejszych autorów statystycznie istotną różnicę dla stężenia 

alkoholu w organizmie kobiet i mężczyzn można graficznie przedstawić wykorzystując 

powyższy wzór (1). Na rycinie 8 przedstawiono modele krzywych alkoholowych symulujących 

stężenia alkoholu we krwi kobiety i mężczyzny po spożyciu 77 g czystego etanolu zawartego 

w 0,75 l wina o stężeniu 13% obj.  

 

Ryc. 8. Modele krzywych alkoholowych dla kobiety i mężczyzny o zróżnicowanych 

wartościach wskaźnika BMI, wzrostu i wagi ciała 

 

                                                 
13. H.J. Swofford, How To Extrapolate Alcohol With Certainty, Forensic Magazine, 08/05/2011, [cytowany 3 

stycznia 2015 r.]. Adres: http://www.forensicmag.com/articles/2011/08/how-extrapolate-alcohol-certainty 
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W obliczeniach wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych we wrześniu 2006 roku przez 

firmę "Estymator" na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 800 osób w wieku od 18 do 80 

lat gdzie stwierdzono, iż przeciętna dorosła Polka waży 65 kg (średni wskaźnik indeksu masy 

ciała BMI wyniósł 24 a wzrost 1,65 m) a przeciętny Polak 80 kg (średni BMI wyniósł 26 a 

wzrost 1,75 m) [14]. Ponadto w obliczeniach przyjęto, iż w każdym przypadku statystyczny 

Polak i Polka spożyli taką samą porcję alkoholu w postaci wina (77 g czystego etanolu), 

współczynnik 60 = 0,2 ‰/h dla C > 0,4‰ i 0,05 ‰/h dla C < 0,4 ‰, współczynnik podziału 

wg Forresta [15] r = 0,58 dla kobiety i r = 0,70 dla mężczyzny oraz współczynnik szybkości 

absorpcji k=4 (dla średnio wypełnionego treścią pokarmową żołądka). Analiza powyższych 

wyników dowodzi, iż stężenie alkoholu we krwi Polki (czerwone pełne kółka na wykresie, 

BMI=24), która spożyła taką samą dawkę alkoholu co przeciętny Polak (niebieskie pełne kółka, 

BMI=26), jest znacząco wyższe (o ok. 0,8 promila) od statystycznego mężczyzny. Nawet przy 

odwrotnym założeniu, że przeciętna Polka waży tyle samo i ma taki sam wzrost co przeciętny 

Polak i vice versa (krzywe alkoholowe z pustymi symbolami na wykresie), to wówczas wciąż 

stężenie u kobiety byłoby większe niż u mężczyzny, choć różnice byłyby już mniejsze.  

 

Wpływ alkoholu w okresie prenatalnym 

 Wyniki badań prowadzonych na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych (PARPA) przez agencję badawczą PBS w Sopocie wskazują, iż 

wzrasta świadomość zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. W 

2008 r. wśród kobiet, które kiedykolwiek były w ciąży do spożywania alkoholu w tym okresie 

przyznało się 12% kobiet, podczas gdy w 2005 r. – 16,5%. PARPA wskazuje, iż może to być 

korzystny efekt kampanii edukacyjnej „Ciąża bez alkoholu” [16]. W wyniku spożywania 

alkoholu w tym czasie może dojść do poronienia, porodu przedwczesnego, patologii łożyska, 

stanu przedrzucawkowego, zahamowania wewnątrzmacicznego wzrastania płodu (IUGR, ang. 

Intrauterine Growth Restriction) oraz ciężkiego uszkodzenia noworodka nazywanego 

płodowym zespołem alkoholowym (FAS, ang. Fetal Alcohol Syndrome) [17]. Problematyka 

FAS i całkowitej abstynencji alkoholowej w okresie prenatalnym jest od wielu lat przedmiotem 

                                                 
14. Estymator: 42 proc. Polaków ma nadwagę, www.estymator.pl, [cytowany 3 stycznia 2015 r.]. Adres: 

http://www.estymator.com.pl/WYNIKI/WAGA_I_NADWAGA_POLAKOW__komunikat.pdf 

15. A.R.W. Forrest,The estimation of Windmark’s factor. Journal of Forensic Sciences. 26: 249-252, 1986.  

16. Sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku przygotowane przez 

Ministra Zdrowia, Warszawa 2011, http://www.parpa.pl/images/image/sprawozdanie2009.pdf 

17. A. Kazdepka-Ziemińska, I. Jagielska, J. Kaźmierczak, Noworodek - prenatalna ekspozycja na alkohol, 

Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, 2013, 6(1), 40-43. 
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szkoleń w wielu krajach rozwiniętych zarówno dla naukowców, lekarzy i pielęgniarek jak 

również dla rodzin, uczniów i studentów. Jednym z przykładów służących poznawaniu istoty 

FAS jest projektowanie modeli dzieci z cechami charakterystycznymi dla FAS oraz 

popularyzacji prawidłowych zachowań w okresie ciąży (rycina 9). 

a) 

 

b) 

 

Ryc. 9. Model dziecka z FAS służący edukacji uczniów i studentów [18] (a) oraz podstawowe 

i towarzyszące objawy FAS obserwowane na twarzy dziecka (b) [19,20] 

 

 W Polsce zalecany jest całkowity zakaz spożywania alkoholu w całym okresie ciąży, 

gdyż do tej pory nie została określona bezpieczna dawka alkoholu dla płodu. Ponadto alkohol 

nie powinien być spożywany również w okresie okołokoncepcyjnym. Dr Andrzej Wojtyła, 

dyrektor Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, wskazuje że "palenie 

papierosów i spożywanie alkoholu bezpośrednio przed zajściem w ciążę i w trakcie jej trwania 

może wpływać na ekspresję genów i powodować zmiany epigenetyczne mające wpływ na 

podatność na choroby cywilizacyjne w wieku dorosłym". Wg badań ankietowych 

przeprowadzonych przez w/w instytut w latach 2009-2010 przeciętna Polka dowiaduje się o 

tym, że jest w ciąży średnio w 6 tygodniu jej trwania. Ponadto 3 proc. lekarzy ginekologów w 

naszym kraju zaleca spożywanie napojów alkoholowych (głównie czerwonego wina) w ciąży 

dla jej podtrzymania [21], co świadczy o niskich kompetencjach tej nielicznej grupy 

ginekologów. 

                                                 
18. Realityworks RealCare™ Fetal Alcohol Syndrome Baby, http://realityworks.com/products/realcare-fetal-

alcohol-syndrome-baby 

19. C. Larkby, N. Day, The effects on prenatal alcohol exposure. Alcohol Health Res. World, 1997, 21, 192-198. 

20.  E. Czech, M. Hartleb, Poalkoholowe uszkodzenia płodu jako niedoceniona przyczyna wad rozwojowych i 

zaburzeń neurobehawioralnych u dzieci, Alkoholizm i Narkomania 2004, Tom 17: nr 1-2, 9-20. 

21. M. Sygut, Zdrowie przyszłych pokoleń zależy od stylu życia kobiet w ciąży, Rynek Zdrowia, 05.10.2011, 

22:00, Adres: http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Zdrowie-przyszlych-pokolen-zalezy-od-stylu-

zycia-kobiet-w-ciazy,112963,8.html 
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 Jak już wcześniej wspomniano za utlenianie i eliminację alkoholu z organizmu 

ludzkiego w największym stopniu jest odpowiedzialna dehydrogenaza alkoholowa ADH przy 

współudziale NAD (ponad 90% metabolizmu). W latach 70. ubiegłego wieku w badaniach 

Raithä i Pikkrainena stwierdzono badając wątroby płodów ludzkich (uzyskane z zabiegów 

przerywania ciąży) oraz wycinki wątroby ludzi dorosłych (pobieranych w trakcie zabiegów 

jamy brzusznej), iż ADH zaczyna przejawiać swoją aktywność od drugiego miesiąca życia 

płodowego, aczkolwiek stanowi ona zaledwie 3-4% aktywności ADH stwierdzanej u ludzi 

dorosłych. Dopiero od 5. roku życia wydajność wątrobowa ADH staje się zbliżona do jej 

aktywności obserwowanej u ludzi dorosłych [8].  

Alkohol bardzo łatwo i szybko przenika przez łożysko do płodu, z niewielkim opóźnieniem w 

stosunku do organizmu matki, natomiast eliminacja alkoholu z organizmu dziecka następuje 

dwukrotnie dłużej (niedojrzałość enzymów wątrobowych). W okresie przed 20 tygodniem 

ciąży alkohol swobodnie przenika przez wody płodowe do organizmu dziecka, natomiast w 

późniejszym okresie, kiedy wytworzy się wskutek keratynizacji warstwa izolacyjna naskórka 

możliwe jest przenikanie alkoholu do organizmu dziecka przez połykanie wód płodowych 

(500-1000 ml dziennie) oraz poprzez łożysko matki (200-500 ml dziennie) [22]. Opóźnione 

wchłanianie i eliminacja alkoholu we krwi płodu w stosunku do organizmu matki 

przedstawiono na rycinie 10. W końcowej fazie eliminacji alkoholu z organizmu płodu, kiedy 

matka jest już prawie trzeźwa, dziecko wciąż jest narażone na podwyższone stężenie alkoholu. 

 

                                                 
22. M. Heller, L. Burd, Review of Ethanol Dispersion, Distribution, and Elimination from the Fetal 

Compartment, BIRTH DEFECTS RESEARCH (PART A) 100:277–283 (2014). 
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Ryc. 10. Przykładowe krzywe alkoholowe ilustrujące fazy wchłaniania i eliminacji alkoholu 

we krwi matki i płodu 

 

 Alkohol etylowy wraz ze swoim metabolitem, aldehydem octowym należą do tzw. 

teratogenów (z greckiego teratos oznaczający „potwór”) lub szerzej czynników teratogennych, 

działających patologicznie na organizm dziecka w okresie rozwoju płodowego, wywołujących 

zmiany w budowie i funkcji organizmu człowieka przekraczające zmienność osobniczą. 

Wpływ teratogenny alkoholu na organizm dziecka w okresie prenatalnym może mieć różną 

postać i intensywność oddziaływania. Teratogenne działanie etanolu na mózg dziecka w łonie 

matki przejawia się w wielu aspektach: 

 aldehyd octowy zaburza proliferację (namnażanie się) neuronów i połączenia między 

nimi; 

 powoduje śmierć komórek nerwowych (dziecko rodzi się z mniejszą ich liczbą); 

 uszkodzenie astrocytów (komórek odżywiających neurony); 

 niedorozwój ciała modzelowatego odpowiedzialnego za współpracę półkul 

mózgowych; 

 zaburzenie migracji neuronów, wędrują one do niewłaściwych miejsc, tworzą się tzw. 

brodawki mózgowe, które są przyczyną różnych zaburzeń umysłowych; 
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 zaburzenie powstawania połączeń miedzy neuronami (synaps). 

 zaburzenie tworzenia się osłonek mielinowych, które otaczają włókna nerwowe 

Najważniejszym okresem w okresie ciąży z punktu widzenia możliwości uszkodzenia płodu 

jest pierwsze 8 tygodni, w którym następuje formowanie się narządów, a wrażliwość 

poszczególnych struktur płodu zależy od jego dojrzałości (rycina 11). 

 

 

Ryc. 11. Narządy płodu najbardziej wrażliwe na teratogenne działanie alkoholu [23,24] 

Zielone punkty oznaczają najczęstszą lokalizację teratogennych efektów etanolu. Na granatowo zaznaczono 

okresy, w których dochodzi do większości poważnych uszkodzeń płodu związanych z piciem alkoholu; kolor żółty 

to okres, w którym pojawiają się nieprawidłowości czynnościowe oraz mniejsze defekty strukturalne 

 

Pełnoobjawowy zespół alkoholowy FAS jest diagnozowany z uwzględnieniem czterech 

kryteriów podanych przez Strattona i wsp. [25]: 

1) potwierdzone spożycie alkoholu przez matkę; 

                                                 
23. S.W. Jacobson, Assessing the impact of maternal drinking during and after pregnancy, Alcohol Health Res. 

World, 1997, 2, 199-203. 

24. A. Kazdepka-Ziemińska, I. Jagielska, J. Kaźmierczak, Noworodek - prenatalna ekspozycja na alkohol, 

Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, 2013, 6(1), 40-43. 

25. Stratton K., Howe C. Bottaglia F., Fetal Alcohol Syndrome: Diagnosis, Epidemiology, Prevention and 

Treatment, Washington DC, Institute of Medicine, National Academy Press, 1996, 17-20. 
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2) charakterystyczne nieprawidłowości twarzy: krótkie szpary powiekowe, cienka górna 

warga, wygładzenie rynienki podnosowej, płaska środkowa część twarzy; 

3) potwierdzone ograniczenie wzrostu oraz występowanie jednego z objawów: niska masa 

urodzeniowa w stosunku do wieku płodowego, ograniczenie wzrostu niespowodowane 

przez niedożywienie, nieproporcjonalnie niska masa ciała w stosunku do wzrostu; 

4) udowodnione nieprawidłowości rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego oraz 

występowanie jednego z objawów: mały obwód głowy w chwili narodzin, 

nieprawidłowości w rozwoju mózgu (np. małogłowie),  częściowy lub całkowity 

niedorozwój ciała modzelowatego i hipoplazja móżdżku; objawy neurologiczne (np. 

upośledzone czynności motoryczne, neurosensoryczna utrata słuchu, zaburzenia chodu, 

upośledzona koordynacja wzrokowo-ruchowa). 

W 2000 roku O'Malley i Streissugth wprowadzili termin FASD (ang. Fetal Alcohol Spectrum 

Disorder) na określenie szerokiego spektrum skutków, które mogą wystąpić u dzieci matek 

spożywających alkohol w czasie ciąży (nieprawidłowości w rozwoju fizycznym, 

emocjonalnym, socjalnym i w zachowaniu). Spektrum poalkoholowych zaburzeń płodu FASD 

obejmuje: 

 FAS z potwierdzoną ekspozycją na alkohol w życiu płodowym. 

 FAS bez potwierdzonej ekspozycji na alkohol w życiu płodowym, 

 PFAS (ang. Partial Fetal Alcohol Syndrome), kiedy nie są spełnione wszystkie kryteria 

FAS, 

 poalkoholowe zaburzenia rozwoju układu nerwowego, 

 poalkoholowe wady wrodzone. 

 

Przypadek ostrego zatrucia etanolem noworodka z zespołem FAS 

W praktyce sądowo-lekarskiej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego opracowywano w ostatnich latach dwie opinie dotyczące zgonów 

noworodków wkrótce po urodzeniu ze stężeniem alkoholu we krwi 1,4‰ oraz 1,8‰,  którym 

po urodzeniu nie udzielono pomocy lekarskiej. Opisany poniżej trzeci przypadek nie zakończył 

się śmiercią noworodka, ponieważ w porę udzielono dziecku fachowej pomocy lekarskiej w 

wysokospecjalistycznym oddziale neonatologicznym. 

W dniu 26.07.2010 r. ok. godz. 15:00 31-letnia kobieta została zabrana w pobliżu baru 

mlecznego do karetki pogotowia. Kobieta stwierdziła, że jest w ciąży, ale nie wiedziała, w 

którym miesiącu. Mówiła, że czuje bóle porodowe i że odeszły jej wody płodowe. Kobieta 
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wyglądała na będącą pod wpływem alkoholu. W trakcie transportu karetką pogotowia kobieta 

urodziła wcześniaka, córkę (ok. 30 tydzień) o wadze ok. 950 g, długości 37 cm, obwodzie klatki 

piersiowej 22 cm i barków 24 cm. Po porodzie dziecko było dwukrotnie reanimowane i z uwagi 

na przedwczesny poród zostało przewiezione do innego szpitala, gdzie okazało się, że dziecko 

podobnie jak matka jest pod znacznym wpływem alkoholu. Kobieta podała w toku 

dochodzenia, iż w dniu 26.07.2010 r. rano spożyła wspólnie z konkubentem jeden litr wina 

miodowo-lipowego oraz tego samego dnia przed godz. 12:00 kolejny litr wina miodowo-

lipowego o zawartości 12% obj. alkoholu. Szacowane rachunkiem prospektywnym stężenie 

alkoholu we krwi matki po spożyciu takiej dawki alkoholu w podanym przez nią czasie ok. 

godziny 15:00 (moment porodu) mogło wynieść w granicach 3,8-4,1‰. 

W 10. stopniowej skali AGPAR dziecko uzyskało 1 punkt. Jak ustalono w późniejszym 

badaniu popłodu przyczyną przedwczesnego porodu było przedwczesne pęknięcie pęcherza 

płodowego i infekcja.  Diagnostyka laboratoryjna noworodka została przedstawiona w tabeli 3 

(badania wykonano w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Specjalistycznego  im. 

Świętego Wojciecha w Gdańsku). W obrazie mikroskopowym krwinek czerwonych 

stwierdzono: znaczną anizopoikilocytozę (obecność akantocytów, echinocytów, schistocytów, 

owalocytów, krwinek tarczowatych), anizochromię oraz brak retikulocytów i obecność 

erytroblastów. W obrazie mikroskopowym krwinek białych stwierdzono wzór odsetkowy 

krwinek białych nieprawidłowy z widocznym odmłodzeniem szeregu granulocytarnego 

(obecność metamielocytów) oraz część granulocytów z ziarnistościami toksycznymi. Skupisk 

płytek nie stwierdzono. 

 

Tabela 3. Diagnostyka laboratoryjna noworodka z zespołem FAS 

Parametr 

Wyniki z dnia Wartości 

26.07.2010r. 27.07.2010r. referencyjne 

wyników w 

relacji do 

referencyjnych 

Leukocyty, K/µl 3,0 7,2 10-26 ↓ 

Erytrocyty, M/µl 3,49 2,65 4,0-6,0 ↓ 

Hemoglobina, g/dl 13,7 10,3 13,5-19,5 N/↓ 

Hematokryt, % 40,8 30,6 44-64 ↓ 

MCV, fl 117 115 96-116 ↑/N 

MCH, pg 39,4 39,0 24-34 ↑ 

MCHC, g/dl 33,7 33,8 32,0-36,0 N 

RDW, % 23,8 25,2 11,0-15,8 ↑ 

Płytki krwi, K/µl 67 83 150-450 ↓ 
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Parametr 

Wyniki z dnia Wartości 

26.07.2010r. 27.07.2010r. referencyjne 

wyników w 

relacji do 

referencyjnych 

ALT, U/l 46 42 10-36 ↑ 

AST, U/l 473 308 10-30 ↑ 

GGTP, U/l - 149 5-39 ↑ 

FALK, U/l 150 - < 455 N 

tBIL, mg/dl - 5,21 6,0-7,0 ↓ 

Glukoza, mg/dl 94 103 30-90 ↑ 

Mocznik, mg/dl - 7,6 16,7-45,9 ↓ 

Kreatynina, mg/dl - 0,23 0,31-0,88 ↓ 

CK, U/l 1391 1359 24-173 ↑ 

Troponina T, ng/ml 0,182 - <0,10 ↑ 
 

MCV  - średnia objętość krwinek czerwonych, MCH - średnia masa hemoglobiny w krwinkach czerwonych, 

MCHC - średnie stężenie hemoglobiny w objętości krwinek czerwonych, RDW - rozpiętość rozkładu objętości 

erytrocytów, ALT - aminotransferaza alaninowa, AST - aminotransferaza asparaginianowa, GGTP - ɤ-

glutamylotranspeptydaza, FALK - fosfataza alkaliczna, tBIL - bilirubina całkowita, CK - kinaza keratynowa; N – 

oznacza w granicach normy wartości referencyjnych; ↓ - poniżej normy wartości referencyjnych; ↑ - powyżej 

normy wartości referencyjnych. 

 

Poza drastycznością i nietypowością tego rodzaju zatrucia alkoholowego połączonego z 

porodem dziecka z zespołem FAS na uwagę zasługują zmiany stężenia alkoholu we krwi matki 

i noworodka, które przeprowadzono po porodzie (rycina 11).  

W próbce krwi noworodka pobranej w dniu 26.07.2010 r. o godz. 17:56 oznaczono stężenie 

etanolu (3,6‰) nieco większe, niż we krwi matki pobranej prawie godzinę wcześniej o godz. 

17:00 (3,4‰), przy czym z uwagi na bardzo słabo ukształtowane układy enzymatyczne u 

noworodków metabolizm alkoholu jest spowolniony, co ma również odzwierciedlenie w 

wynikach pomiaru dla noworodka. Szybkość metabolizmu oszacowana dla matki wynosi ok. 

0,18‰/h (typowa jak dla osób dorosłych), a w przypadku noworodka szacowana szybkość 

eliminacji wynosiłaby ok. 0,11‰ /h. Niewątpliwie jednak na wyniki późniejszych pomiarów 

etanolu miały wpływ zabiegi ratujące życie noworodka (m.in. przetaczanie krwi), dlatego 

kolejne pomiary zawartości etanolu w surowicy noworodka i oszacowana na tej podstawie 

szybkość eliminacji należy uznać za mało miarodajne. 
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Ryc. 12. Zmiany stężenia alkoholu we krwi matki i noworodka po porodzie w dniu 26.07.10 r. 

ok. godziny 15:00 

 

Zgodnie z tym co było przedstawione wcześniej depresja oddechowa, hipoglikemia, 

hipotermia, śpiączka i w konsekwencji śmierć była obserwowana dla osób dorosłych 

nieuzależnionych od alkoholu przy wartości stężeń alkoholu etylowego w zakresie 3,0-4,0‰. 

W opisanym przypadku przewlekłego zażywania alkoholu występuje efekt tolerancji i dla osób 

uzależnionych wartość stężenia śmiertelnego jest zwykle wyższa. Trzeba również zwrócić 

uwagę, że etanol jest znacznie mniej toksyczny od produktu jego metabolizmu w postaci 

aldehydu octowego i kwasu octowego. W organizmie noworodka układy enzymatyczne (ADH, 

MEOS) odpowiedzialne za utlenianie alkoholu funkcjonują w mniejszym udziale niż dla osób 

dorosłych [26], co znalazło również odzwierciedlenie w przedstawionych na rycinie 12 

wynikach. 

 

Podsumowanie 

Różnice fenotypowe, genotypowe, społeczne i psychologiczne sprawiają, iż alkohol w wielu 

aspektach oddziałuje bardziej szkodliwie na organizm kobiecy niż mężczyzny (tabela 4). Z 

                                                 
26. K. Chikwava, D. R. Lower, S. H. Frangiskakis, J. L. Sepulveda, M. A. Virji, K. N. Ra, Acute Ethanol 

Intoxication in a 7-Month-old Infant, Pediatric and Developmental Pathology 7, 400–402, 2004. 
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drugiej strony mężczyźni częściej podejmują ryzykowne zachowania (np. jazda samochodem 

pod wpływem alkoholu, upijanie się dużą ilością alkoholu), stąd ilość śmiertelnych wypadków 

i zgonów po spożyciu alkoholu jest w tej grupie większa. Jakkolwiek wiele osób jest 

przeciwnikami prohibicji czy ograniczania sprzedaży alkoholu, to jednak nie sposób się oprzeć 

wrażeniu (popartym niezbitymi dowodami naukowymi), iż świat bez alkoholu byłby znacznie 

zdrowszy i szczęśliwszy zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. 

 

Tab. 4. Porównanie szkodliwości alkoholu na organizm kobiet i mężczyzn [27] 

Parametr Kobiety Mężczyźni 

Stężenie alkoholu w 

organizmie po 

spożyciu tej samej 

dawki alkoholu 

We krwi kobiet występuje wyższe 

stężenie, które powoduje silniejsze i 

szybsze działanie toksyczne  

Niższe stężenie w porównaniu do 

kobiet, jednak zwykle mężczyźni 

spożywają większe ilości alkoholu od 

kobiet, co prowadzi do ryzykownych 

zachowań (np. jazda samochodem 

pod wpływem alkoholu) 

Libacje alkoholowe Kobiety średnio uczestniczą w około 2,7 

epizodach upijania się na osobę rocznie. 

Mężczyźni średnio uczestniczą 12,5 

razy w epizodach upijania się na 

osobę rocznie. 

Samobójstwa Kobiety rzadziej popełniają 

samobójstwo pod wpływem alkoholu. 

Mężczyźni częściej niż kobiety 

popełniają samobójstwa pod 

wpływem alkoholu. 

Wpływ alkoholu na 

zachowania w sferze 

seksualnej oraz w 

okresie około-

koncepcyjnym i 

prenatalnym  

Zwiększone ryzyko niezamierzonej 

ciąży (wielu partnerów seksualnych) i 

chorób przenoszonych drogą płciową. 

Spożywanie alkoholu może zakłócić 

cykle menstruacyjne, zwiększa ryzyko 

niepłodności, poronienia, porodu 

martwego płodu i porodu 

przedwczesnego, płodowy zespół 

alkoholowy (FAS), spektrum płodowych 

zaburzeń alkoholowych (FASD), 

zwiększone ryzyko urodzenia dziecka, 

które może umrzeć w nagłej śmierci 

łóżeczkowej (SIDS) 

Zwiększone ryzyko chorób 

przenoszonych drogą płciową oraz 

ryzykowne zachowania seksualne. 

Nadmierne spożywanie alkoholu 

może wpływać na funkcje jąder i 

produkcję męskich hormonów, co 

może doprowadzić do impotencji, 

bezpłodności i redukcji męskich 

drugorzędowych cech płciowych. 

Marskość wątroby Ryzyko marskości wątroby i innych 

chorób wątroby związanych ze 

spożyciem alkoholu jest wyższe dla 

kobiet niż dla mężczyzn 

Mniejsze ryzyko marskości wątroby 

dla mężczyzn, jednak zwykle 

mężczyźni spożywają większe 

dawki. 

                                                 
27. Centers for Disease Control and Prevention, Fact Sheets - Excessive Alcohol Use and Risks to Women's 

Health, http://www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/womens-health.htm 
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Parametr Kobiety Mężczyźni 

Toksyczny wpływ na 

mózg 

Nadmierne spożywanie alkoholu może 

prowadzić do utraty pamięci i kurczenia 

się mózgu. Badania sugerują, że kobiece 

mózgi są bardziej podatne na szkodliwe 

skutki nadmiernego spożycia alkoholu a 

działanie szkodliwe zwykle pojawia się 

szybciej niż dla mężczyzn 

Mniejszy toksyczny wpływ na mózg 

mężczyzn. 

Wpływ na mięsień 

serca 

Kobiety które spożywają alkohol 

posiadają zwiększone ryzyko 

uszkodzenia mięśnia serca w 

porównaniu do mężczyźni (nawet dla 

kobiet spożywających mniejsze dawki) 

Mniejsze ryzyko uszkodzenia 

mięśnia serca. 

 


