
 

 

Temat: Charakterystyka współczesnych chorób cywilizacyjnych. 

Dzisiejszy temat zajęć poświęcimy chorobom cywilizacyjnym. Omówione zostaną najczęściej 

występujące wśród społeczeństwa przykłady. 

 

 Choroby cywilizacyjne są często nazywane chorobami XXI wieku. Częstotliwość ich występowania 

zbiega się ze stopniem rozwoju cywilizacji. Rozprzestrzeniają się globalnie, są niezakaźne, a mimo to 

prowadzą do niepełnosprawności i w ponad 80% doprowadzają do przedwczesnych zgonów. 

Choroby cywilizacyjne występują globalnie i są bardzo powszechne. Ich pojawienie się, a także 

znaczne rozprzestrzenienie, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych, paradoksalnie zostało 

spowodowane osiągnięciem dużego postępu cywilizacyjnego i technicznego przez współcześnie 

żyjących ludzi. Stąd pochodzi alternatywna nazwa chorób cywilizacyjnych – choroby XXI wieku. Takie 

określenie jest jednak wskazówką, aby je rozpatrywać pod względem ich występowania w 

określonym miejscu i czasie. Zakwalifikowanie schorzenia do kategorii chorób cywilizacyjnych nie 

gwarantuje tego, że pozostanie ono już w niej na zawsze. Zniknie ono z tej listy, kiedy ludzkość się z 

nim upora, czyli będzie na etapie znaczącego zmniejszenia poziomu zachorowalności i śmiertelności z 

jego przyczyny do wymiaru o wiele mniejszego niż globalny. 

Jakie są przyczyny powstawania chorób cywilizacyjnych? 

- niewystarczająca codzienna aktywność fizyczna, siedzący tryb życia, 

- monotonna, źle zbilansowana dieta bogata w energię, cukry, tłuszcze zwierzęce, sól i produkty 

wysoko przetworzone, jednocześnie uboga w warzywa i owoce zawierające błonnik, witaminy i sole 

mineralne, a także produkty pełnoziarniste. Nie bez znaczenia jest ich jakość, 

- zanieczyszczenie środowiska naturalnego: powietrza, wody, gleby, 

- obciążenie genetyczne. Wpływ obciążenia genetycznego populacji w rozwoju chorób 

cywilizacyjnych, w zależności od źródeł, jest szacowany na 12-20 proc. 

- niehigieniczny tryb życia: stres i permanentne napięcie, przepracowanie, brak czasu na odpoczynek, 

brak odpowiedniej ilości regenerującego snu, sięganie po używki (paleni papierosów, spożywanie 

alkoholu), hałas i pośpiech, 

- zmiany klimatyczne, wyczerpywanie się zasobów naturalnych. 

 

 

 

 

 

 



Przykłady chorób cywilizacyjnych: 

- choroby układu sercowo-naczyniowego: nadciśnienie tętnicze, miażdżycę i zawał serca, 

- otyłość, cukrzycę, 

- nowotwory, 

- choroby układu oddechowego, 

- choroby i dolegliwości układu pokarmowego: biegunki, zaparcia, wrzody żołądka i dwunastnicy, 

zgagę i hemoroidy, 

- osteoporozę, 

- choroby zakaźne: AIDS, gruźlica 

- alergie, 

- choroby psychiczne i uzależnienia: alkoholizm, narkomanię, anoreksję, bulimię, depresję, choroby 

afektywne, zaburzenia osobowości i nerwice. 

 

Otyłość 

Często słyszy się, że otyłość przybiera rozmiary epidemii. Dlaczego? Obecnie problem otyłości dotyczy 

coraz młodszych osób. Kiedyś była to bolączka wyłącznie osób dorosłych, teraz coraz częściej dotyka 

również dzieci. W związku z tym u maluchów pojawiają się takie problemy zdrowotne jak 

nadciśnienie tętnicze, wysoki poziom cholesterolu, cukrzyca typu 2. Złe nawyki wyniesione z okresu 

dzieciństwa utrwalamy w swoim dorosłym życiu. Jeśli więc do grupy osób, które zbędne kilogramy 

gromadzą dopiero w swoim dorosłym życiu dołożymy te, które z problemem nadwagi borykają się od 

wczesnego dzieciństwa, okaże się, że żyjemy w otyłolandii.  

Otyłość obciąża stawy, które codziennie dźwigają nasze ciało. Ponadto otyłość prowadzi do 

degeneracji kości i stawów (osteoarthritis). I tak na przykład podczas kiedy otyła osoba ma 20 lat, jej 

stawy (najczęściej kolanowe) mają wrażenie jakby miały co najmniej 40.  

Nadmiar tkanki tłuszczowej odkłada się nie tylko w postaci widocznych fałdek. Znacznie bardziej 

niebezpieczne jest odkładanie się tłuszczu w naczyniach krwionośnych w postaci tzw. blaszek 

miażdżycowych. Ich obecność powoduje upośledzenie przepływu krwi i odżywianie poszczególnych 

narządów. Najczęściej dotyczy to serca. Dlatego też otyłość zwiększa ryzyko chorób sercowo-

naczyniowych (zawału serca, udaru mózgu). Naraża również na wystąpienie nadciśnienia tętniczego, 

wysokiego poziomu cholesterolu (całkowitego, cholesterolu LDL ) oraz trójglicerydów, cukrzycy typu 

2, nocnego bezdechu sennego, kamicy pęcherzyka żółciowego. Otyłość wpływa również na nasze 

samopoczucie psychiczne. Prowadzi do obniżenia samooceny przez co zwiększa ryzyko depresji. 

 

 

 

 

 

 



Depresja 

Depresja przede wszystkim różni się od uczucia smutku tym, że zakłóca Twoje codzienne życie. Nie 
pozwala Ci normalnie pracować, uczyć się, jeść, spać czy po prostu dobrze bawić. Uczucia bezsilności, 
bezradności, beznadziejności są bardzo intensywne i rzadko ustępują chociażby w najmniejszym 
stopniu. Najczęściej sprowadza się to do tego, że dotychczasowe hobby już Cię nie interesuje, unikasz 
spotkań ze znajomymi, towarzyszy Ci ciągłe uczucie zmęczenia. Wykonywanie codziennych 
obowiązków Cię przytłacza. Choroba ta dotyczy dwa razy częściej kobiet niż mężczyzn. W jej 
przebiegu na początku wszystko może się wydawać beznadziejne, jednak z odpowiednią pomocą, 
może ulec zdecydowanej poprawie. 
Aby rozpoznać depresję, musi być spełniony przynajmniej jeden z poniższych głównych kryteriów 
rozpoznania: obecność obniżonego (depresyjnego) nastroju i/lub wyraźnie zmniejszenie 
zainteresowania wszystkimi czynnościami dnia codziennego. Objawy te muszą występować prawie 
codziennie, przez większą część dnia ponad dwa tygodnie. 
Depresja to stan, który pojawia się niespostrzeżenie. Człowiek powoli traci poczucie sensu, staje się 
bierny, nie wykazuje ochoty na żadną aktywność i jedyne, czego pragnie to samotność. Człowiek ma 
poczucie niezrozumienia przez bliskich, wszystko, co do tej pory przynosiło nam radość, jest dla nas 
obojętne.  
Depresja to nie tylko problem osób dorosłych. Coraz częściej dotyka także dzieci i młodzieży. U nich 
najczęściej pierwszym objawem jest łatwe irytowanie się, wpadanie w złość, wrogość oraz 
odgradzanie się od rodziny i rówieśników. 
Pamiętaj, że depresja zwiększa ryzyko popełnienia samobójstwa przez chorą osobę! Dla człowieka z 
depresją jest to jedyna ucieczka przed ciągłym uczuciem bezsilności. Dlatego tak ważne jest 
poszukiwanie fachowej porady. Lekarz pomoże Ci znaleźć te elementy Twojego życia, które nasilają 
objawy depresji i wskazać sposoby ich modyfikacji. Może również zalecić Ci zmianę stylu życia, 
wskazać skuteczne techniki relaksacyjne lub zastosować leczenie farmakologiczne 
(antydepresantami). 

 

Objawy depresji: 

- Smutek, płaczliwość 

- Utrata zainteresowań (nic mnie nie 

cieszy) 

- Zmniejszenie aktywności, apatia 

- Zmęczenie, brak energii 

- Zmiana apetytu (zmniejszenie lub 

zwiększenie) 

- Zaburzenia snu (problemy z 

zasypianiem, budzenie się nad ranem, nadmierna senność) 

- Niepokój, lęk, lub podniecenie 

- Trudności z koncentracją i zapamiętywaniem 

- Poczucie bezużyteczności, bezsensu, poczucie winy, niska samoocena 

- Napięcie wewnętrzne 

- Myśli samobójcze 

- Dolegliwości bólowe (głowy, brzucha, w klatce piersiowej, nerwobóle) 



Choroby układu krążenia 

Schorzenia układu krążenia to choroby sercowo-

naczyniowe, które są najczęstszą przyczyną 

zgonów w Polsce. W naszym kraju 

zachorowalność na dolegliwości układu 

krwionośnego są znacznie wyższe niż na 

Zachodzie. Chociaż w dobie dzisiejszej medycyny 

istnieją bardzo dobre metody diagnostyczne i 

nowoczesne sposoby leczenie, to każdego roku z 

powodu problemów sercowo-naczyniowych 

umiera prawie 200 tyś. osób. Przyczyną chorób 

układu krwionośnego może być wiele czynników, 

między innymi nieodpowiednia dieta i mała ilość 

aktywności fizycznej. Choroby układu 

krwionośnego można mniej lub bardziej skutecznie leczyć, ograniczając ich progresję i zmniejszając 

ryzyko wystąpienia niebezpiecznych powikłań. Istnieją jednak i takie schorzenia, w których niewiele 

pomogą środki farmakologiczne i zabiegi operacyjne jeśli jednocześnie nie zmienimy trybu życia i nie 

wyzbędziemy się szkodliwych nawyków. Tego rodzaju postępowanie wdrożone odpowiednio 

wcześnie, może też w dużym stopniu uchronić nas przed rozwojem chorób układu krwionośnego. 

- zawał serca - występuje na skutek braku dopływu krwi do mięśnia sercowego przez długi okres 

czasu. Zawał serca to przypadłość dotykająca częściej mężczyzn, szczególnie po 40. roku życia. 

Czynnikami zwiększającymi ryzyko zawału jest otyłość oraz nadciśnienie tętnicze. Chorzy uskarżają się 

na silny ból za mostkiem. 

- nadciśnienie tętnicze - występuje, gdy ciśnienie tętnicze krwi podwyższone jest powyżej normy. 

Stan ten charakteryzuje się bólami głowy oraz bezsennością, kołataniem serca, szumami w uszach, 

mroczkami przed oczami, a nawet zawrotami głowy, 

- udar mózgu - jest dolegliwością w przebiegu, której dochodzi do nagłego zaburzenia krążenia krwi w 

mózgu. Możemy wyodrębnić dwa rodzaje tej przypadłości: niedokrwienny udar mózgu lub 

krwotoczny udar mózgu. U pacjentów z tą chorobą dochodzi do niedowładu kończyn u nogi lub ręki 

oraz asymetrii dolnej części twarzy w obrębie ust, 

- choroba niedokrwienna serca - czyli ostre zespoły wieńcowe, niewydolność serca, kardiomiopatie, 

wady budowy mięśnia sercowego, wady zastawkowe, zaburzenia rytmu serca i przewodzenia. 

Typowym objawem choroby wieńcowej jest ból w klatce piersiowej, w trakcie którego pacjent ma 

uczucie uciskania oraz gniecenia w klatce piersiowej. Ból ten umiejscowiony jest zazwyczaj za 

mostkiem i atakuje, gdy jesteśmy narażeni na nadmierny stres lub podczas wysiłku fizycznego. 

Dodatkowo mogą pojawić się kłopoty z prawidłowym oddychaniem i nudności 

 

 

 



Nowotwory 

Nowotwór to nieprawidłowa tkanka powstająca z jednej „chorej” komórki organizmu. Rośnie ona 
w wyniku niekontrolowanych podziałów komórek, połączonych z jednoczesnym zaburzeniem 
różnicowania się powstających komórek. 
Organizm traci kontrolę nad procesem namnażania się komórek w wyniku mutacji różnych genów, 
które kodują białka pełniące istotną rolę w cyklu komórkowym. Geny takie nazywamy 
protoonkogenami i  antyonkogenami.  
Część nowotworów rozwijających się u człowieka jest dziedziczna – stanowią one około 5—10% 
wszystkich chorób nowotworowych. Nowotwory rozwijają się tylko w takich tkankach, których 
komórki cechują się zdolnością do rozmnażania. Nie powstają zatem z dojrzałych neuronów (komórki 
nerwowe) i kardiomiocytów (komórki mięśnia sercowego), ponieważ wymienione komórki utraciły 
już zdolność do namnażania się. 

Najczęstsze nowotwory wśród Polaków: 
 
- rak płuca, 
- rak piersi u kobiet, 
- rak jelita grubego, 
- rak gruczołu krokowego, 
- rak żołądka, 
- rak nerki, 
- rak trzonu macicy, 
- rak pęcherza moczowego, 
- rak szyjki macicy, 
- rak jajnika, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cukrzyca 

Cukrzyca jest przewlekłym schorzeniem, którego przyczyną jest zaburzenie wydzielania insuliny. Za 
mała ilość insuliny w organizmie powoduje zaburzenia w zakresie wykorzystania glukozy przez 
komórki organizmu, co powoduje zwiększenie stężenia glukozy we krwi (hiperglikemię) oraz 
wydalanie glukozy wraz z moczem. 
Cukrzyca jest to grupa chorób metabolicznych charakteryzujących się przewlekłą hiperglikemią 
wynikającą z zaburzenia wydzielania i/lub działania insuliny. Niedostateczne wydzielanie insuliny i/lub 
zmniejszona odpowiedź tkanek na insulinę upośledza złożone działanie insuliny w tkankach 
docelowych, co skutkuje zaburzeniem metabolizmu węglowodanów, lipidów i białek. U chorego 
może być obecne zarówno upośledzenie wydzielania, jak i funkcji insuliny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objawy cukrzycy typu I (insulinozależnej): 

- duże pragnienie 
- częste oddawanie moczu 
- spory apetyt i utrata wagi 
- ogólne osłabienie 
- senność 
- zamazane lub podwójne widzenie, 

Objawy cukrzycy typu II (insulinoniezależnej): 

- duże pragnienie i częste oddawanie moczu (choć nie tak nasilone, jak w cukrzycy typu I) 
- chudnięcie, mimo normalnego apetytu i diety 
- nieostre widzenie 
- drażliwość, apatia 
- zmęczenie i senność 
- łatwe powstawanie siniaków i wolniejsze gojenie się ran 
- nawracające zapalenia skóry, zapalenia dziąseł lub zapalenia pęcherza moczowego 
- sucha skóra 
- świąd skóry 
- mrowienie lub przejściowa utrata czucia w stopach 
- u mężczyzn - zaburzenia erekcji 
- u kobiet – przewlekłe zapalenia pochwy 

https://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/objawy/nadmierne-pragnienie-przyczyny-jakiej-choroby-to-objaw-aa-2nRW-QvGo-HuTr.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-moczowy/czestomocz-przyczyny-o-czym-swiadczy-czeste-oddawanie-moczu-aa-rijK-oGcM-Pdxk.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-pokarmowy/ciagle-odczuwanie-glodu-przyczyny-co-oznacza-uczucie-glodu-aa-aLMo-564Z-9gCZ.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/objawy/nagle-chudnieci-o-czym-moze-swiadczyc-utrata-wagi-test-aa-NQPs-jY6w-w5xv.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/objawy/oslabienie-organizmu-przyczyny-na-jakie-choroby-wskazuje-oslabienie-aa-EtvB-8vZh-Z1Bm.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/objawy/nadmierna-sennosc-w-ciagu-dnia-przyczyny-badania-i-leczenie-nadmiernej-aa-S1wJ-DPGN-VAGv.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/oczy/zaburzenia-widzenia-to-objaw-choroby-przyczyny-zaburzen-widzenia-aa-9VFU-Cd44-2KPF.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/emocje/apatia-czym-jest-przyczyny-objawy-i-leczenie-apatii-aa-jHVA-fBvd-kimP.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/objawy/dlaczego-jestem-ciagle-zmeczona-przyczyny-przewleklego-zmeczenia-aa-MqXi-eChf-EU88.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/objawy/podatnosc-na-siniaki-o-czym-swiadczy-na-jakie-choroby-wskazuja-siniaki-aa-yoyb-ScMj-ic2v.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/stomatologia/zapalenie-dziasel-objawy-leczenie-aa-z4Tn-4SXh-3TcR.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-moczowy/zapalenie-pecherza-moczowego-zapobieganie-i-leczenie-aa-q8mW-tB2v-Sw4o.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/uroda/twarz/sucha-skora-moze-byc-objawem-powaznych-chorob-dlaczego-skora-sie-wysus-aa-A13M-SMoK-GQ3S.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/objawy/swiad-jakie-choroby-objawiaja-sie-swedzeniem-skory-aa-ofLN-SjWL-Wq3Q.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/parestezje-czyli-mrowienia-lub-dretwienia-oznaczaja-zaburzenia-czucia-aa-zwp7-Pohh-p9b1.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/zaburzenia-czucia-to-choroba-neurologiczna-aa-g9Sq-cnRq-CLV4.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/seks/problemy-z-seksem/meska-niemoc-czyli-zaburzenia-erekcji-aa-gk5W-Yhzg-yhtH.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-kobiece/zapalenie-pochwy-przyczyny-objawy-i-leczenie-aa-oY2m-aSUY-ypju.html


Profilaktyka choroby cywilizacyjnej jest szalenie ważna, a nie zawsze trudna. Zwykle koncentruje się 
na zmianie trybu życia. Co robić? 
Kluczowe jest, by zadbać o optymalną codzienną aktywność fizyczną. Warto pamiętać, że WHO za 
minimalną codzienną dawkę ruchu uznaje 10 000 kroków dla osoby pracującej fizycznie i 15 000 dla 
osoby pracującej umysłowo. Minimalny ciągły czas aktywności fizycznej nie powinien być krótszy niż 
60 - 90 min. 
Konieczne również jest przestrzeganie zasad racjonalnej, dobrze zbilansowanej i różnorodnej , 
obejmującej pięć niedużych posiłków dziennie, spożywanych o regularnych porach. Istotna jest 
również jakość składników, z których przygotowywane są potrawy. 
Należy również postawić na higieniczny, zdrowy tryb życia, czyli ograniczyć bądź wyeliminować 
używki, unikać sytuacji stresowych. Kiedy można, warto zwolnić - zadbać o sen i wypoczynek, znaleźć 
czas na pasje. Chorobom cywilizacyjnym można również zapobiegać, regularnie się badając. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W razie pytań, proszę o kontakt przez e-dziennik. 
Pozdrawiam, 
Artur Paterek 

 

 

 

 

 


