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nowagę glukozową, co sprzyja powstawa-
niu oporności na insulinę (Wannamethee i 
współaut. 2002).

wych komórek β cukrzyca typu II objawia 
się występującą na czczo i poposiłkową hi-
perglikemią. Spożywanie alkoholu przyczynia 
się do rozwoju tej choroby zaburzając rów-

ALKOHOL A UKŁAD POKARMOWY

Streszczenie

Przewlekłe spożywanie alkoholu etylowego 
wpływa niekorzystnie na fizjologię i biochemię 
układu pokarmowego. Skutkami tych dysfunkcji są 
uszkodzenia jego tkanek i zaburzenia funkcji m.in. 
wątroby i trzustki. Metabolit etanolu — aldehyd octo-
wy wywołuje reakcje zapalne w wątrobie, prowadzi 
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Summary

do jej stłuszczenia, zwłóknienia i marskości. Chro-
niczne przyjmowanie etanolu doprowadza do zapa-
leń trzustki, zaburzenia motoryki przewodu pokar-
mowego i nieprawidłowego wchłaniania tłuszczów. 

Zostały poddane analizie mechanizmy poalkoho-
lowych uszkodzeń przewodu pokarmowego.

The prolonged consumption of ethanol influenc-
es disadvantageously physiology and biochemistry of 
digestive system. In effect, structural and functional 
damages appear in this system, mainly in liver and 
pancreas. The ethanol metabolites, acetic aldehyde 
particularly, causes in the liver inflammatory reac-
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