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Πως επιδρά το αλκοόλ στο σώμα  

 Το αλκοόλ απορροφάται από το σώμα σας 
μέσω του στομάχου, και του   εντέρου. 

 

 Επηρεάζει  το συκώτι  την καρδιά, τον 
εγκέφαλο, τους μύες και άλλους ιστούς.  

 

 Το σώμα σας δεν μπορεί να αποθηκεύσει το 
αλκοόλ και συνεπώς το διασπά. 
 
Η ικανότητα του σώματός μας να 
επεξεργάζεται το αλκοόλ εξαρτάται από την 
ηλικία, το βάρος, το φύλο 



Πως επιδρά το αλκοόλ στο σώμα  

• Με την κατανάλωση αλκοόλ δημιουργεί ζημιά στους 

δενδρίτες  των κυττάρων (αποφυάδες των νευρώνων). 

• Οι δενδρίτες είναι σαν ίνες των κυττάρων οι οποίοι 

είναι υπεύθυνοι στο να μεταφέρουν εξωτερικά μηνύματα, 

στο κύτταρο για το οποίο υπηρετούν.   



Πως επιδρά το αλκοόλ στον 

εγκέφαλο   

 Το αλκοόλ επηρεάζει τον εγκέφαλό μας, 
προκαλώντας  
 αλλοίωση ομιλίας  

 απώλεια συνείδησης  

 "αδεξιότητα"  

 αργά αντανακλαστικά 

 ψυχολογικές                                     
‘αναπηρίες’ στους                                  
ανθρώπους και την                               
κοινότητα  

 



Πως επιδρά το αλκοόλ στον 

εγκέφαλο   
 Επίσης, το αλκοόλ διαστέλλει τα κανάλια στην 

κυτταρική δομή που ρυθμίζουν τη ροή του 
ασβεστίου.   

 

 Περισσότερο Ασβέστιο στα κύτταρα (λόγω της διαστολής = 

μεγαλύτερη ροή), δημιουργεί  εντονότερη δραστηριότητα 
στον οργανισμό μας, γι’ αυτό και είμαστε μέσα στην 
τρελή χαρά!  

 

 Σε βάθος χρόνου: η αυξανόμενη ροή ασβεστίου, 
δημιουργεί σταδιακά το νέκρωμα των ακρών των 
δενδριτών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να 
μεταφερθούν μηνύματα στο εσωτερικό των 
κυττάρων. 



 Έτσι καταστρέφονται οι αγγελιοφόροι των 

μηνυμάτων των κυττάρων(δενδρίτες)  και ο 

εγκέφαλος εν μέρη δεν λειτουργεί(αφού δεν 

λαμβάνει τα μηνύματα)! 

 

 

 

 

 

Πως επιδρά το αλκοόλ στον 
εγκέφαλο   



 Δομικά σημάδια υπερβολικού αλκοόλ σε 
νέους ενήλικες είναι η συρρίκνωση του 
εγκεφάλου και αλλαγές στις οδούς της 
λευκής ουσίας. (μία από τις δύο ουσίες του εγκεφάλου 
και του νωτιαίου μυελού. ) 

 

 Οι ερευνητές τονίζουν την ανάγκη για 
έγκαιρη παρέμβαση σχετικά με 
κατανάλωση ποτού σε νεαρή ηλικία, όταν οι 
νέοι βρίσκονται σε αρχικά στάδια 
ανάπτυξης του εγκεφάλου και είναι 
ευάλωτοι σε βλάβη. 

 

Πως επιδρά το αλκοόλ στον 

εγκέφαλο  των νέων  



Πηγές  

 http://www.iatronet.gr/ 

 http://coolweb.gr/alkool-kaiei-katastrefei-

egefalika-kyttara/ 

 http://en.wikipedia.org  

 

http://coolweb.gr/alkool-kaiei-katastrefei-egefalika-kyttara/
http://coolweb.gr/alkool-kaiei-katastrefei-egefalika-kyttara/
http://coolweb.gr/alkool-kaiei-katastrefei-egefalika-kyttara/
http://coolweb.gr/alkool-kaiei-katastrefei-egefalika-kyttara/
http://coolweb.gr/alkool-kaiei-katastrefei-egefalika-kyttara/
http://coolweb.gr/alkool-kaiei-katastrefei-egefalika-kyttara/
http://coolweb.gr/alkool-kaiei-katastrefei-egefalika-kyttara/
http://coolweb.gr/alkool-kaiei-katastrefei-egefalika-kyttara/
http://coolweb.gr/alkool-kaiei-katastrefei-egefalika-kyttara/
http://en.wikipedia.org/

