
CHOROBY ZWIĄZANE  
Z ODŻYWIANIEM SIĘ



Jedzenie i picie to czynniki niezbędne do życia, jednak zły skład produktów spożywczych lub niewłaściwy sposób 
ich obróbki może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

CHOROBY SPOWODOWANE NIEZDROWYM ODŻYWIANIEM SIĘ
Spożywanie pokarmów ubogich w witaminy i minerały, w dodatku o dużej zawartości cukru, tłuszczu i soli, prowadzi 
do powstania chorób cywilizacyjnych, które stanowią przyczynę 75% zgonów

CZYNNIKI 
RYZYKA

CHOROBA

ZESPÓŁ 
METABOLICZNY

BRAK RUCHU

NADWAGA I OTYŁOŚĆ

PODWYŻSZONY POZIOM 
CHOLESTEROLU WE KRWI

ZABURZENIA METABOLIZMU 
GLUKOZY

(DIABETES MELLITUS)
Obniżona zdolność organizmu do 
reagowania na insulinę -hormon 

regulujący poziom glukozy we krwi.

PODWYŻSZONY POZIOM 
KWASU MOCZOWEGO WE KRWI

WYSOKIE CIŚNIENIE

PALENIE

MIAŻDŻYCA TĘTNIC
Stwardnienie (usztywnienie)  

i zwężenie tętnic.

CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA 
Niedostateczne ukrwienie mięśnia sercowego 

spowodowane zwężeniem światła tętnicy często prowadzi 
do dusznicy bolesnej lub zawału mięśnia sercowego.

UDAR MÓZGU
Wylew krwi do mózgu lub niedostateczne ukrwienie 

części mózgu z powodu niedrożności naczynia tętniczego 
prowadzące do uszkodzenia mózgu spowodowanego 

brakiem tlenu i substancji odżywczych.

CHOROBA NIEDOKRWIENNA 
KOŃCZYN DOLNYCH

Niedostateczne ukrwienie kończyn 
dolnych w wyniku pogorszonej drożności 
naczyń tętniczych w tych kończynach.

CHOROBY 
WIRUSOWE

Żółtaczka (wirusowe 
zapalenie wątroby)

Objawy:  
gorączka, brak apetytu, 

żółtawy kolor skóry.

Droga zakażenia: 
przeniesienie z brudnych 
rąk, spożycie skażonej, 
niepoddanej obróbce 
cieplnej żywności lub 

zanieczyszczonej wody.

CHOROBY 
PASOŻYTNICZE

Toksoplazmoza

Objawy:  
gorączka, zmęczenie, bóle 

głowy, poronienie. 

Droga zakażenia:  
kontakt z kocimi odchodami, 

spożycie surowego lub 
poddanego niedostatecznej 

obróbce cieplnej mięsa.

CHOROBY 
BAKTERYJNE

Salmonelloza

Objawy:  
wymioty, biegunka, gorączka.

Droga zakażenia:  
spożycie skażonej, 

niepoddanej obróbce cieplnej 
żywności. Bakterie te 

występują przede wszystkim 
w mięsie drobiowym, jajach, 
wyrobach garmażeryjnych 

i cukierniczych.

ZATRUCIA
Zatrucie jadem kiełbasianym 

(botulizm)

Objawy:  
złe samopoczucie, trudności 

w połykaniu, porażenie 
mięśni oddechowych, 

duszenie się.

Droga zatrucia:  
spożycie źle 

zakonserwowanej żywności.

ALERGIE POKARMOWE
Alergia pokarmowa to niewłaściwa reakcja układu 

odpornościowego na określoną substancję. 

Najczęstsze alergeny: orzechy, ziarna, owoce, jajka, mleko  
i wyroby mleczne, mięczaki. 

Objawy: wstrząs anafilaktyczny (obrzęk dróg 
oddechowych), problemy trawienne, wysypka, egzema 

NIETOLERANCJE POKARMOWE
Nietolerancja pokarmowa to nietolerancja lub nadwrażliwość danej 

osoby na określony pokarm lub jego składnik. Tutaj układ odpornościowy 
nie bierze udziału w niewłaściwej odpowiedzi organizmu.   

Najczęstsze nietolerancje pokarmowe: nietolerancja laktozy, 
nietolerancja glutenu.

Objawy: zaburzenia trawienia, zmęczenie, problemy skórne, problemy 
z oddychaniem, obniżona odporność.

INFEKCJE I ZATRUCIA POKARMOWE
Wyróżniamy tutaj wiele rodzajów infekcji i zatruć, kiedy to patogeny (chorobotwórcze czynniki) dostają się 

do organizmu przez zakażoną żywność i wodę. Do najbardziej znanych infekcji i zatruć należą: 


