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Streszczenie 

Wpływ alkoholu na przewód pokarmowy zależy od rodzaju alkoholu i zawartości etanolu, czasu i sposobu spożywania alkoholu, 
płci, czynników genetycznych, leków, chorób współistniejących i palenia tytoniu. Alkohol predysponuje do rozwoju refluksu żołąd-
kowo-przełykowego, odpowiada za 30–40% przypadków ostrego zapalenia trzustki i 65–95% przypadków przewlekłego zapalenia 
trzustki. Nadużywanie alkoholu może prowadzić do rozwoju alkoholowej choroby wątroby, a w konsekwencji do marskości wątro-
by. Istnieje związek pomiędzy spożyciem alkoholu a zwiększonym ryzykiem wystąpienia raka jamy ustnej, gardła, przełyku i wątro-
by. Negatywny wpływ alkoholu na organizm człowieka przewyższa korzystne działanie spożywania niewielkich jego ilości. Ważne 
jest podnoszenie problemu nadużywania alkoholu i  szerzenie prozdrowotnego stylu życia. 

SŁOWA KLUCZOWE: alkohol, choroba refluksowa przełyku, ostre i przewlekłe zapalenie trzustki, alkoholowa choroba wątroby, 
nowotwory jamy ustnej i gardła, nowotwory przełyku, nowotwory złośliwe wątroby. 

Summary 

Influence of alcohol on gastrointestinal tract depends on type of alcohol, time and mode of drinking, gender, genetic factors, medica-
tions, comorbid diseases and smoking. Alcohol predisposes to development of gastroesophageal reflux, is responsible for 30–40% 
cases of acute pancreatitis and 65–95% cases of chronic pancreatitis. Heavy drinking may lead to alcoholic liver disease. An associa-
tion exists between alcohol consumption and cancers of oral cavity, pharynx, oesophagus and liver. The negative influence of alcohol 
on the body exceeds the beneficial effect of drinking small amounts of it. It is important to promote healthy lifestyle. 

KEY WORDS: alcohol, gastroesophageal reflux, acute and chronic pancreatitis, alcoholic liver disease, cancers of oral cavity and 
pharynx, oesophageal cancers, liver cancers. 

 
 

Wstęp 
Alkohol jest najczęściej używanym środkiem psycho-

aktywnym. Jest powszechnie dostępny, o czym decyduje 
legalność zakupu i relatywnie niska cena. Średnie spożycie 
alkoholu przez dorosłego mieszkańca Europy Zachodniej 
wynosiło w 2005 roku aż 11 litrów w przeliczeniu na alko-
hol 100%. W Polsce średnie spożycie alkoholu wynosiło  
w 2007 roku 9,21 litra per capita (alkohol 100%). Spożycie 
alkoholu w litrach na jednego mieszkańca (wg GUS) przed-
stawia tabela 1.  

 
Tabela 1. Spożycie alkoholu w litrach na jednego mieszkańca 
(Polska)  
Table 1. Alcohol consumption in liters per capita (Poland) 
 
Lata Spożycie w litrach na jednego mieszkańca (Polska) 

  

Wyroby  
spirytusowe 
(100%  
alkoholu) 

Wino 
i 
mio-
dy 
pitne 

Wino  
i miody pitne  
w przeliczeniu  
na 100% alkohol 

Pi-
wo 

Piwo  
w przelicze-
niu  
na 100% 
alkohol 

2007 3 8,9 1,07 93,4 5,14 
 

źródło: PARPA (założenie – wino i miody pitne zawierają 12% alko-
holu, piwo – 5,5%) 
source: PARPA (assumption – wine and meads contain 12% of alco-
hol, beer – 5.5%) 

Strukturę spożycia napojów alkoholowych w procen-
tach w przeliczeniu na alkohol 100% przedstawiono  
w tabeli 2. 

 
Tabela 2. Struktura spożycia napojów alkoholowych w pro-
centach przeliczeniu na alkohol 100% 
Table 2. The structure of consumption of alcoholic beverages 
in terms of percentage of 100% alcohol 
 

2007 rok 
Wyroby spirytusowe 32,6% 
Wino i miody pitne 11,6% 
Piwo 55,8% 

 

źródło: PARPA (założenie – wino i miody pitne zawierają 12% alko-
holu, piwo – 5,5%) 
source: PARPA (assumption – wine and meads contain 12% of alco-
hol, beer – 5.5%) 

 
Wśród osób pijących alkohol w sposób szkodliwy 

dla zdrowia dominują mężczyźni (6 x częściej). W kra-
jach Unii Europejskiej za 27% zgonów ludzi młodych 
(15–29 lat) odpowiada alkohol. Według Światowej Or-
ganizacji Zdrowia schorzenia związane ze spożyciem  
alkoholu stanowią 10% wszystkich chorób. Powszechnie 
znane są neurologiczne, psychiczne i socjalne skutki 
spożywania alkoholu [1, 2]. Efektami działania alkoholu 
na przewód pokarmowy są: zespół Mallor’ego–Weissa, 
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zapalenie błony śluzowej przełyku, zapalenie błony ślu- 
zowej żołądka, choroba refluksowa, zaburzenia wchła-
niania jelitowego, powikłania wątrobowe, ostre lub prze- 
wlekłe zapalenie trzustki i nowotwory przewodu pokar-
mowego [3]. 

Czynniki warunkujące wpływ alkoholu  
na przewód pokarmowy 

Wpływ alkoholu na przewód pokarmowy zależy od 
wielu czynników, m.in.: rodzaju alkoholu i zawartości 
etanolu w napojach alkoholowych, czasu spożywania 
alkoholu, płci, sposobu spożywania napojów alkoholo-
wych, czynników genetycznych (fenotypy dehydrogena-
zy alkoholowej) oraz leków, chorób współistniejących  
i palenia tytoniu. 

 
Płeć  
 

Kobiety są bardziej podatne na niekorzystne następ-
stwa picia alkoholu. U kobiet, które wypiły tę samą ilość 
alkoholu co mężczyźni, stwierdza się wyższe stężenie 
alkoholu we krwi i większe szkody zdrowotne spowo-
dowane piciem. Dzieje się tak dlatego, że istnieją istotne 
różnice w dystrybucji i farmakokinetyce u obojga płci. 

Różnice w pomiarach BAC (blood alcohol concen-
tration) przypisuje się mniejszej ilości wody w organi-
zmie kobiety. Przyjmuje się, że płyny stanowią około 
60% ogólnej masy ciała kobiety i około 70% masy ciała 
mężczyzny. Kobiety mają proporcjonalnie więcej tłusz-
czu w organizmie niż mężczyźni. Alkohol jest lepiej 
rozpuszczalny w wodzie niż w tłuszczu, stąd określona 
dawka alkoholu osiąga wyższe stężenie niż w organi-
zmie mężczyzny [4, 5]. 

Na uwarunkowane płcią różnice wpływa także niższa  
u kobiet aktywność żołądkowej dehydrogenazy alkoholo-
wej (enzymu biorącego udział w metabolizmie alkoholu). 

Zainteresowaniu naukowców podlega także wpływ 
estrogenów na opróżnianie żołądkowe, stan bariery jeli-
towej i metabolizm wątrobowy etanolu [1]. 

Dla przykładu, kobiety są bardziej wrażliwe na hepa-
totoksyczne efekty etanolu. Wcześniej rozwija się u nich 
marskość wątroby, częściej występuje alkoholowe zapa-
lenie wątroby a śmiertelność spowodowana marskością  
jest wyższa [6]. 

 
Sposób spożywania napojów alkoholowych 
 

Ważnym elementem w kształtowaniu ryzyka jest 
ilość wypitego alkoholu w jednostce czasu – wysokie 
spożycie w krótkim czasie ma większe znaczenie niż 
spożywanie tej samej ilości alkoholu przez dłuższy czas. 

Zwrócono także uwagę na fakt, iż konsumpcja cie-
płych bądź gorących napojów alkoholowych wiąże się  
z wyższym ryzykiem niż spożywanie napojów schłodzo-
nych [7]. 

W badaniach stwierdzono, że u osób, które piły al-
kohol po posiłku zawierającym tłuszcz, białko i węglo-
wodany, wchłanianie alkoholu przebiegało trzy razy 
wolniej niż u osób, które piły na czczo. Picie na czczo 

wiąże się ze znacznie wyższymi stężeniami etanolu we 
krwi niż po posiłku [8]. 

 
Czynniki genetyczne 
 

Sposób metabolizowania alkoholu jest uwarunkowany 
dziedzicznie. Najważniejszym z enzymów szlaku metabo-
licznego jest dehydrogenaza alkoholowa 3 (ADH3) – en-
zym katabolizujący przejście etanolu do aldehydu octowe-
go. Proces ten może przebiegać szybko (allel 1) lub wolno 
(allel 2). Enzym kodowany przez ADH3 1-1 metabolizuje 
etanol do aldehydu octowego 2,5 razy szybciej niż enzym 
kodowany przez ADH3 1-2 lub 2-2. 

Dla przykładu, osoby z genotypem ADH3 1-1 (szyb-
ka przemiana) charakteryzuje wyższe ryzyko wystąpie-
nia raka jamy ustnej wśród osób pijących, w porównaniu 
z osobami z genotypem ADH3 1-2/2-2 (wolna przemia-
na) spożywającymi takie same ilości alkoholu. 

Czynniki genetyczne odgrywają także ważną, lecz nie 
do końca poznaną rolę w rozwoju alkoholowej choroby 
wątroby (ALD). Utrzymuje się, że fenotypy odpowiadające 
za słabszą aktywność metaboliczną mogą sprzyjać alkoho-
lizmowi i przekierowywać metabolizm alkoholu na ścieżkę 
mikrosomalną (CYP2E1), co prowadzi do nadprodukcji 
rodników hydroksylowych odpowiedzialnych za stres 
oksydacyjny hepatocytów. Zainteresowaniu badaczy pod-
legają także polimorfizmy genów promotora TNF-alfa, 
receptora interleukiny 1 i interluekiny 10 [9]. 

Czynniki genetyczne wpływają także na tolerancję 
alkoholu. Według obiegowej opinii istnieją osoby o tzw. 
mocnej i słabej głowie do alkoholu. Osoby o zwiększo-
nej tolerancji na alkohol są w większym stopniu narażo-
ne na jego niekorzystne efekty niż osoby należące do 
drugiej grupy. Przypuszcza się, że osoby o tzw. słabej 
głowie spożywają alkohol w ilościach niewystarczają-
cych do wywołania istotnych patologii. 

U Azjatów i Indian amerykańskich występuje gene-
tyczny defekt mitochondrialnej dehydrogenazy aldehy-
dowej, co prowadzi do niezwykle silnej reakcji na alde-
hyd octowy. 

 
Inne czynniki 
 

Skutkiem przewlekłego intensywnego picia jest pobu-
dzenie aktywności oksydazy cytochromowej (CYP2E1). 
Enzym ten jest odpowiedzialny za metabolizm wielu kse-
nobiotyków. Alkohol nasila więc hepatotoksyczne efekty 
wielu leków, m.in. acetaminofenu i izoniazydu. 

U chorych alkohol nie jest jedyną, potencjalną  przy-
czyną uszkodzenia narządów. Wśród alkoholików istnieje 
zwiększone ryzyko zakażeń wirusami hepatotropowymi. 
Udowodniona jest korelacja między nadużywaniem alko-
holu a zwiększonym zaawansowaniem zmian i większą 
częstością uszkodzenia wątroby w przypadku zakażenia 
HCV [10]. 

Stan odżywienia również determinuje wpływ alkoholu 
na przewód pokarmowy. Badacze donoszą, że u alkoholi-
ków z nadwagą ryzyko rozwoju marskości wątroby jest 
większe niż u alkoholików z prawidłową masą ciała [11]. 
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Przypuszcza się, że około 80–90% alkoholików pali pa-
pierosy. Odsetek ten jest trzykrotnie wyższy niż w populacji 
ogólnej. Około 70% alkoholików pali dużo (powyżej paczkę 
dziennie), zaś w populacji ogólnej intensywnie palący sta-
nowią 10%. Palenie tytoniu podwyższa ryzyko raka jamy 
ustnej, gardła i przełyku u osób pijących alkohol [12]. 

Metabolizm alkoholu 
Spożyty alkohol jest wchłaniany w stanie niezmie-

nionym w żołądku i jelicie cienkim. Następnie dociera 
do wszystkich tkanek i płynów ustrojowych proporcjo-
nalnie do stężenia we krwi. Mniej niż 10% jest wydalane 
w stanie niezmienionym z moczem, potem i w wydy-
chanym powietrzu. Większość alkoholu jest metaboli-
zowana do aldehydu octowego przez dehydrogenazę 
alkoholową w cytoplazmie komórek wątroby i śluzówki 
żołądka. Przy wysokim stężeniu alkoholu we krwi w 
jego biotransformację zaangażowany zostaje także cyto-
chrom P-450 (CYP2E1) i katalaza wątrobowa. 

W procesie przemian alkoholu NAD jest redukowany 
do NADH, a aldehyd octowy przechodzi w kwas octowy. 
Nadmiar NADH odpowiada za rozwój kwasicy, redukuje 
wydalanie kwasu moczowego i blokuje utlenianie kwa-
sów tłuszczowych, co wpływa wtórnie na wątrobę. Alde-
hyd octowy natomiast wykazuje wiele niepożądanych 
działań siejąc spustoszenie w wielu narządach (m.in. w 
wątrobie) [13]. 

Metabolizm alkoholu zależy od wielu czynników, są to 
np. czynniki genetyczne, płeć i leki. Zostały one omówione 
powyżej. 

Choroba refluksowa przełyku 
Objawy choroby refleksowej występują codziennie  

u 5–10% osób w populacjach krajów wysokorozwinię-
tych, a raz na tydzień nawet u 20% [3]. 

Alkohol obniża napięcie dolnego zwieracza przełyku 
(LES) usposabiając tym samym do rozwoju i zaostrzenia 
refluksu żołądkowo-przełykowego. Ponadto alkohol wpły-
wa na motorykę i wydzielanie kwasu żołądkowego. Stwier-
dzono, że alkohol stymuluje wydzielanie kwasu poprzez 
wzrost stężenia wewnątrzkomórkowego Ca 2+ [14]. 

Ostre (OZT) i przewlekłe (PZT) zapalenie trzustki 
Zapalenie trzustki jest jednostką chorobową o nie-

jednorodnej etiologii. Jednakże aż 30–40% ostrego zapa-
lenia trzustki i 65–95% przewlekłego zapalenia trzustki 
jest związane z nadużywaniem alkoholu [3]. Ryzyko 
rozwoju zapalenia trzustki w przebiegu nadużywania 
alkoholu zwiększa się wraz ze wzrostem średniej ilości 
dziennego spożycia alkoholu i czasu jego nadużywania. 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zmian zapalnych 
wzrasta wraz z logarytmem dawki dobowej spożytego 
alkoholu licząc już od dawki 20 g czystego alkoholu na 
dobę. Taka ilość czystego alkoholu znajduje się w 0,5 
litra piwa, około 250 ml wina i 50 g wódki. Przy spoży-
waniu 100–150 g czystego alkoholu na dobę kliniczne 
objawy przewlekłego zapalenia trzustki występują po 
około 15 latach u mężczyzn i po 10 latach u kobiet. Ro-

dzaj spożywanego alkoholu i tryb jego spożywania nie 
mają istotnego znaczenia dla rozwoju tej choroby. Tylko  
u 10–20% przewlekłych alkoholików rozwija się zapalenie 
trzustki. Niski wskaźnik PZT u alkoholików sugeruje 
wpływ jeszcze innych czynników sprzyjających rozwojowi 
tej choroby. Do tych czynników należą predyspozycje 
genetyczne, dieta oraz czynniki środowiskowe [15, 16, 17]. 

Alkoholowa choroba wątroby  
(Alcoholic Liver Disease – ALD) 

Alkoholowa choroba wątroby jest w Europie naj-
częstszą przyczyną nieprawidłowości stwierdzanych w 
badaniach laboratoryjnych. Istnieje korelacja między 
ilością spożywanego alkoholu w przeliczeniu na głowę  
a śmiertelnością z powodu ALD. Zależność ta ma cha-
rakter liniowy. 

U większości osób spożywających w nadmiarze alko-
hol nie rozwija się istotna patologia wątrobowa. W rzeczy-
wistości tylko u około 25% występuje objawowa postać 
ALD. Natomiast do rozwoju marskości dochodzi u mniej 
niż 10% alkoholików. Na rozwój zaawansowanych postaci 
ALD szczególnie narażone są osoby spożywające alkohol 
regularnie od co najmniej 3–5 lat. Badacze uważają, że nie 
ma związku między rodzajem spożywanych napojów alko-
holowych a rozwojem alkoholowej choroby wątroby. Ist-
nieją wyraźne różnice osobnicze w wysokości hepatotok-
sycznej dawki czystego etanolu. Przyjmuje się, że dla męż- 
czyzn wynosi ona 60–80 g (sześć piw 0,5 litra, około 1 litr 
wina). Progowa dawka hepatotoksyczna dla kobiet wynosi 
natomiast 20–40 g czystego alkoholu na dobę. Kobiety są 
bardziej wrażliwe na negatywne działanie alkoholu, wyka-
zują większą skłonność do rozwoju alkoholowej choroby 
wątroby i umierają z jej powodu około 10 lat wcześniej niż 
mężczyźni. Przyczyny tego stanu pozostają nadal słabo po- 
znane. Jak donoszą badania może to być uwarunkowane 
różnicami farmakokinetycznymi w metabolizowaniu alko-
holu przez kobiety i mężczyzn (objętość dystrybucji, dehy-
drogenaza żołądkowa). 

Kolejnymi stadiami alkoholowej choroby wątroby są 
proste stłuszczenie, stłuszczeniowe zapalenie i marskość 
wątroby [1]. 

 
Alkoholowe stłuszczenie wątroby 
(stłuszczenie proste) 
 

Stłuszczenie wątroby może pojawić się już po kilku-
nastodniowym okresie spożywania dużych ilości alkoho-
lu. Faza ta może być całkowicie odwracalna w przypad-
ku zaprzestania picia lub zredukowania dawki spoży- 
wanego alkoholu [1]. 

 
Alkoholowe zapalenie wątroby 
 

Ostre alkoholowe zapalenie wątroby pojawia się  
u około 50% alkoholików w ciągu całego ich życia. 
Występuje najczęściej w okresie intensyfikacji spożycia 
alkoholu. Stan ten może się nakładać na uszkodzoną 
uprzednio wątrobę, co znacznie pogarsza rokowanie [18]. 
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Marskość wątroby 
 

Według danych szacunkowych nawet do 80% wszyst-
kich przypadków marskości stanowi marskość alkoholowa 
[13]. Większość pacjentów, u których rozpoznano wspo-
mnianą jednostkę chorobową nie przeżywa 10 lat od mo-
mentu rozpoznania. Wśród pacjentów z niewyrównaną 
marskością, którzy zaprzestali picia 5-letnie przeżycie wy- 
nosi 60%. Jeżeli pacjenci ci kontynuowali picie 5-letnie 
przeżycie spadało do 30%. Warto podkreślić, iż podczas 
długiej abstynencji chorzy z marskością wątroby mogą nie 
prezentować żadnych objawów klinicznych [19]. 

Udowodniona jest korelacja między nadużywaniem 
alkoholu i zakażeniem HCV a większym zaawansowa-
niem zmian w wątrobie i większą częstością występo-
wania marskości wątroby. Szacuje się, że rozwija się ona 
3-krotnie szybciej u pacjentów zakażonych wirusem 
hepatotropowym [9]. 

Alkohol a nowotwory 
Wiele danych przemawia za tym, iż istnieje związek 

między intensywną konsumpcją alkoholu a ryzykiem 
choroby nowotworowej, przy czym szacuje się, że 2–4% 
wszystkich nowotworów spowodowanych jest – pośred-
nio lub bezpośrednio – przez alkohol. 

Raport epidemiologiczny opublikowany w paździer-
niku 2005 roku przez naukowców Szkoły Zdrowia Pu-
blicznego Uniwersytetu Harvard podaje, iż alkohol jest 
czynnikiem sprawczym nowotworów nawet u 5% osób 
chorych (dane rozpatrywano w stosunku do dwunastu 
typów nowotworów złośliwych). 

Istnieje silny związek między konsumpcją alkoholu a 
rakiem przełyku, gardła i jamy ustnej, natomiast relacja 
między spożyciem alkoholu a rakiem wątroby i jelita 
grubego budzi nadal wiele kontrowersji. 

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia w roku 
2002 zarejestrowano w Polsce 85 082 zgony na raka  
a przewidywane 5-letnie przeżycie chorujących na raka 
wynosi 283 500. Przyjmując, iż alkohol jest czynnikiem 
sprawczym 5% nowotworów obliczono, że gdyby nie 
alkohol, 4 254 osoby nie zmarłyby na raka, a 14 175 
osób nie zmagałoby się z rakiem. 

Nowotwory jamy ustnej i gardła 
Raki płaskonabłonkowe głowy i szyi stanowią około 

10% wszystkich nowotworów złośliwych. Około 40% 
rozwija się w jamie ustnej, 25% w krtani, a 15% występuje 
w obrębie gardła. Nowotwory te dotyczą głównie osób  
w 6. i 7. dekadzie życia, a mężczyźni chorują 4-krotnie 
częściej niż kobiety. W 2003 roku odnotowano w Polsce 
ok. 5700 nowych zachorowań i 3600 zgonów z powodu 
tych nowotworów [20]. 

Alkohol i palenie tytoniu to niepodważalne czynniki 
ryzyka raków jamy ustnej i gardła. Szacuje się, że 40% 
pacjentów z nowotworami głowy i szyi to alkoholicy.  
W USA, Francji i Włoszech za około 75% nowotworów 
jamy ustnej i gardła odpowiada alkohol i/lub tytoń. W kra- 

jach skandynawskich odsetek ten wynosi około 35% dla 
mężczyzn i około 27% dla kobiet [7]. 

Według części badaczy największe znaczenie jako 
czynnik ryzyka ma konsumpcja wina. Franceschi i wsp. 
w przeprowadzonym badaniu wykazali, że spożywanie 
wysokoprocentowych napojów alkoholowych nie pod-
nosi w istotny sposób ryzyka wystąpienia raka jamy 
ustnej. Odmienne dane uzyskano natomiast w przypadku 
spożycia wina [21]. 

Według części prac podstawowymi czynnikami ra-
kotwórczymi w przypadku raków jamy ustnej i gardła są 
dym tytoniowy i wysokoprocentowy alkohol. Ryzyko 
zaś jest wprost proporcjonalne do stopnia ekspozycji. 
Alkohol zwiększa ryzyko zachorowania na raka około 
2–3 razy, natomiast nadużywanie obu wymienionych 
substancji podnosi ryzyko około 15 razy [22]. 

Nowotwory przełyku 
W Polsce rozpoznaje się rocznie około 1300 przypad-

ków raka przełyku. Częściej chorują mężczyźni (80%) po 
40. r.ż. Rak płaskonabłonkowy stanowi 90% nowotwo-
rów złośliwych przełyku [3]. 

Wśród intensywnie pijących alkoholików zapadalność 
na płaskonabłonkowego raka przełyku jest wyższa niż w 
populacji ogólnej. Ryzyko choroby nowotworowej wzrasta 
wraz ze wzrostem spożycia alkoholu [23]. Dostrzegalny 
wzrost ryzyka jest związany z konsumpcją wszystkich 
rodzajów napojów alkoholowych, przy czym wyższy wzrost 
zaobserwowano dla napojów wysokoprocentowych niż dla 
piwa lub wina. Istotna jest także ilość alkoholu wypita  
w jednostce czasu. Wysokie spożycie alkoholu w krótkim 
czasie ma większe znaczenie niż spożywanie tej samej 
ilości, ale przez dłuższy czas. Zauważono fakt, iż sposób 
picia ma istotny wpływ na wzrost ryzyka zachorowania na 
raka przełyku. Ryzyko to było podwyższone przez picie 
ciepłych lub gorących napojów alkoholowych [7]. Według 
niektórych badań wino czerwone wykazuje efekt ochronny 
w stosunku do raka przełyku. Dzieje się tak za sprawą za-
wartych w winie substancji z grupy przeciwutleniaczy 
(resveratrol) [24]. 

Nowotwory złośliwe wątroby 
Rak wątrobowo-kmórkowy (HCC) jest piątym co do 

częstości występowania nowotworem złośliwym na świe-
cie. Zachorowalność jest 3-krotnie wyższa wśród mężczyzn 
niż wśród kobiet. W różnych krajach świata nowotwór ten 
występuje z różną częstością: w Azji Południowo-Wschod- 
niej około 30/100 000 mężczyzn i ok. 13/100 000 kobiet,  
w Europie, Ameryce i Australii – 2-3/100 000 [3]. 

Długie okresy intensywnego picia powiązane zostały  
z wieloma przypadkami pierwotnego raka wątroby. Istnieją 
duże rozbieżności w badaniach dotyczących raka wątroby. 
Udział alkoholu w patogenezie raka wątroby jest determi-
nowany przez czynniki demograficzne i biologiczne. 

Konsumpcja alkoholu ma duże znaczenie dla rozwo-
ju tego nowotworu u mieszkańców Europy, Ameryki 
Północnej i Japonii. Dla mieszkańców USA alkohol jest 
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jednym z czynników ryzyka o mniejszym znaczeniu. 
Podejrzewa się, że kluczowe znaczenie mają w tym 
kraju zakażenia wirusami hepatotropowymi, jednakże 
niektórzy autorzy wiążą aż 36% wszystkich przypadków 
z nadmiernym spożyciem alkoholu. Na pewnych obsza-
rach Afryki i Azji rak wątroby związany jest zwykle  
z marskością wywołaną zapaleniem wątroby spowodo-
wanym wirusami HBV i/lub HCV [25]. 

U pacjentów zakażonych przewlekle wirusami HBV, 
picie alkoholu zwiększa ryzyko rozwoju nowotworu aż  
8 razy. Dlatego istnieje konieczność zakazu picia alko-
holu u osób zakażonych [9]. 

Związek między nadużywaniem alkoholu a rakiem wą-
troby jest trudny do interpretacji. Dane dotyczące marsko-
ści, wirusowego zapalenia wątroby typu B i C oraz raka 
wątroby są często przemieszane i niejasne. 

Rak jelita grubego 
Rak jelita grubego zajmuje w Polsce 2 miejsce wśród 

przyczyn zgonów na nowotwory złośliwe. W 2002 roku 
współczynniki zachorowalności wynosiły 15/100 000/rok 
dla kobiet i 25/100 000/rok dla mężczyzn [3]. 

Wyniki badań epidemiologicznych wskazują na ist-
nienie niezbyt silnego, zależnego od dawki, związku 
między spożyciem alkoholu a rakiem jelita grubego. W ra- 
porcie Światowego Funduszu Badań nad Rakiem i Ame-
rykańskiego Instytutu Badań nad Rakiem siłę dowodów 
na ryzyko tego nowotworu u mężczyzn uznano za prze-
konującą, natomiast u kobiet – za prawdopodobną. We-
dług wyników badań opublikowanych w „International 
Journal of Cancer” spożywanie 0,5 litra piwa lub szklanki 
wina dziennie podnosi ryzyko wystąpienia raka o 10%. 
Pedersen i Johansen w badaniu przeprowadzonym w 
2003 roku wykazali natomiast, że konsumpcja 41 lam-
pek wina tygodniowo powoduje ponad 2-krotny wzrost 
ryzyka. Natomiast konsumpcja 41 drinków na tydzień 
podwyższa ryzyko ponad 3-krotnie [26]. 

Picie umiarkowane i korzystny wpływ alkoholu 
Trudno jest jednoznacznie zdefiniować czym jest tzw. 

„picie umiarkowane”. Można twierdzić, iż jest to picie, 
które nie powoduje problemów ani w odniesieniu do same-
go pijącego, ani w odniesieniu do społeczeństwa. Równie 
trudne jest oszacowanie tzw. „bezpiecznej” ilości alkoholu. 
Dzieje się tak dlatego, że ważnym czynnikiem determinują-
cym konsekwencje działania alkoholu jest wzór picia oraz 
osobnicza wrażliwość na alkohol. Picie umiarkowane defi-
niowane jest jako spożywanie nie więcej niż jednego drinka 
dziennie w przypadku kobiet i nie więcej niż dwa drinki 
dziennie w przypadku mężczyzn. Przy czym za standardo-
wy drink uważa się tutaj 200 ml 5% piwa, 100 ml 10% 
wina lub 25 ml 40% wódki. Każda z tych porcji zawiera 
około 10 g czystego alkoholu [2]. Warto podkreślić, iż 
Dufour i współpracownicy uważają, że maksymalną dzien-
ną dawką alkoholu dla osób starszych jest jeden drink. Ilość 
ta jest determinowana przez związany z wiekiem wzrost 
zawartości w organizmie tkanki tłuszczowej [27]. 

Zaobserwowano, że umiarkowane picie może popra-
wiać apetyt oraz ułatwiać regularne funkcjonowanie jelit. 

Zaskakującym jest fakt, iż umiarkowane spożycie alko-
holu może chronić przed rakiem jelita grubego. Badania 
naukowców z University of North California wykazały, że 
osoby spożywające od 1 do 6 drinków tygodniowo mają 
najmniejsze ryzyko wystąpienia gruczolaka jelita grubego, 
a więc i zachorowania na raka jelita grubego – w porówna-
niu z niepijącymi w ogóle i z używającymi alkohol w więk-
szych ilościach. Pacjenci niepijący mieli o 41% wyższe 
ryzyko wystąpienia gruczolaka w porównaniu z używają-
cymi 2–6 drinków tygodniowo, a spożywający 7–13 drin-
ków – aż o 65%. 

Wiele publikacji traktuje także o ochronnym wpły-
wie czerwonego wina. Ten gatunek alkoholu zawiera 
naturalne flawonidy – resveratrol i kwercetynę. Są to 
substancje należące do grupy silnych antyoksydantów. 
Wykazano, że spożywanie czerwonego wina może mieć 
wpływ ochronny w przypadku raka przełyku. Niewielkie 
ilości czerwonego wina mogą mieć także wpływ bakte-
riobójczy na Helicobacter pylori (badanie przeprowa-
dzone przez Bujanda, Stremer). 

Wnioski 
Ochronny wpływ alkoholu związany jest z nielicz-

nymi jednostkami chorobowymi (rak przełyku) – doty-
czy to czerwonego wina. Natomiast spożywanie alkoho-
lu jest przyczyną wielu ostrych i przewlekłych schorzeń 
przewodu pokarmowego. Ponadto alkohol jest promoto-
rem kancerogenezy (jama ustna, przełyk, wątroba). Na-
leży podkreślić, że kancerogenne działanie alkoholu 
wzmacniane jest paleniem tytoniu. 

Podsumowanie 
Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, 

że alkohol jest czynnikiem etiologicznym wielu patologii 
przewodu pokarmowego, a jego negatywny wpływ na 
organizm człowieka istotnie przewyższa korzystne dzia-
łanie spożywania niewielkich jego ilości. 

Stąd tak ważne wydaje się być podnoszenie proble-
mu nadużywania alkoholu, co powinno być przedmio-
tem szerzenia prozdrowotnego stylu życia w naszym 
społeczeństwie, a tym samym – profilaktyki wielu jed-
nostek chorobowych. 
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