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ALKOHOL.
ZAGROŻENIA SPOWODOWANE NADUŻYWANIEM ALKOHOLU
ALCOHOL.
THREATS CAUSED BY ALCOHOL ABUSE
Z Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. W. Szelenberger
Alkohol uznawany jest, tak w Polsce jak i na œwiecie, za najbardziej zagra¿aj¹cy zdrowiu œrodek psychoaktywny.
Powszechnoœæ i ró¿norodnoœæ napojów zawieraj¹cych etanol, przyzwolenie spo³eczne,
obyczajowoœæ zwi¹zana z koniecznoœci¹ obecnoœci alkoholu na uroczystoœciach rodzinnych od „urodzin do œmierci”, powoduje pewn¹ beztroskê w jego u¿ywaniu. W Polsce
oko³o 16% ludzi nadu¿ywa alkoholu, z czego, jak podaj¹ statystyki, 2/3 osób jest od niego uzale¿nionych (1). W ostatnich latach odnotowuje siê narastanie problemów zwi¹zanych z nadu¿ywaniem alkoholu, zw³aszcza wœród m³odzie¿y (2). Pij¹ coraz m³odsi,
g³ównie ch³opcy, chocia¿ w niektórych œrodowiskach staraj¹ siê im dorównaæ dziewczêta.
Nadu¿ywanie alkoholu przez bardzo m³ode osoby rujnuje im zdrowie, czêsto te¿ wp³ywa na jakoœæ ¿ycia w wieku póŸniejszym.
Alkohol szkodzi zdrowiu osoby pij¹cej, szkodzi rodzinie i szkodzi spo³eczeñstwu.
Konsekwencj¹ przewlek³ego picia s¹ zaburzenia i choroby oœrodkowego i obwodowego
uk³adu nerwowego, uk³adu kr¹¿enia, uk³adu pokarmowego oraz uk³adu immunologicznego. Niekontrolowane picie alkoholu mo¿e doprowadziæ do uzale¿nienia – choroby na
ca³e ¿ycie. Uzale¿nienie od alkoholu, choroba oœrodkowego uk³adu nerwowego powoduj¹ca przymus picia, wywo³uje szereg zaburzeñ psychicznych i somatycznych. Wiele organizacji pañstwowych i spo³ecznych zajmuje siê rozpoznawaniem problemu, szacowaniem
szkód, wykazuj¹c zagro¿enia spowodowane nadu¿ywaniem alkoholu i podejmuj¹c dzia³ania edukacyjne.
W pracy omówiono pokrótce zagro¿enia zwi¹zane z nadu¿ywaniem alkoholu, wp³yw
alkoholu na organizm, a tak¿e mo¿liwoœæ oznaczona w laboratorium biologicznych
wskaŸników spo¿ycia alkoholu w iloœciach szkodliwych dla zdrowia.

S£OWA KLUCZOWE: alkohol – etanol – nadu¿ywanie alkoholu – uzale¿nienie –
alkoholowy zespó³ abstynencyjny (AZA) – majaczenie alkoholowe – uk³ad nagrody
– neuroprzekaŸniki – receptory – biologiczne wskaŸniki nadu¿ywania alkoholu
KEY WORDS: alcohol – ethanol – alcohol abuse – addictions – alcohol abstinence
syndrome – delirum tremens – reward mechanism – neurotransmitters – receptors
– alcohol abuse biological indicators
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Alkohol jest jednym z najczêœciej stosowanych i najmocniejszych œrodków psychotropowych, chocia¿ w ogólnym rozumieniu tego s³owa nie ma
w spo³eczeñstwie takiej œwiadomoœci.
Od najdawniejszych czasów przyroda dostarcza³a cz³owiekowi surowców do produkcji leków, œrodków poprawiaj¹cych nastrój, czy zwiêkszaj¹cych kondycjê fizyczn¹. Najstarsze dzie³a literackie, kodeksy prawne,
ksiêgi religijne zawieraj¹ wzmianki o stosowaniu alkoholu i doznaniach
zwi¹zanych z jego u¿ywaniem. Pisz¹c o nadu¿ywaniu alkoholu, czy uzale¿nieniu, mo¿na opisywaæ zjawisko picia alkoholu w ró¿nym ujêciu,
i tak np. w ujêciu socjologicznym interesuje nas kto, kiedy i dlaczego pije
i dlaczego jest to spo³ecznie niepo¿¹dane. Mo¿na opisywaæ nadu¿ywanie alkoholu w kontekœcie zaburzeñ emocjonalnych, zaburzeñ osobowoœci, jako lek na nieœmia³oœæ, lêki i niepokoje (2-6). Mo¿na pisaæ o zaburzeniach psychicznych powsta³ych po nadu¿ywaniu alkoholu, ale te¿
mo¿na doszukiwaæ siê przyczyn nadmiernego picia alkoholu w powi¹zaniu z istniej¹cymi zaburzeniami (21).
W badaniach epidemiologicznych w ujêciu spo³ecznym interesuje nas
rozmiar zjawiska, ile osób pije w Polsce tak, ¿e wymaga hospitalizacji,
jakie s¹ tendencje, ile kobiet i mê¿czyzn pije problemowo, jaki jest
w tym udzia³ m³odzie¿y. Podchodz¹c do szkód, jakie wyrz¹dza alkohol
w komórkach mózgu, w ca³ym organizmie, zbli¿amy siê, poprzez podejœcie biologiczne, do szkód zdrowotnych, które medycyna stara siê opisaæ i podejmuje siê leczyæ.
Chemicznie alkohole to du¿a grupa zwi¹zków organicznych, pochodnych wêglowodorów zawieraj¹cych jedn¹ lub wiêcej grup hydroksylowych
(OH). Etanol, alkohol etylowy (C2H5OH), nale¿y do tej grupy zwi¹zków
i jest g³ównym psychoaktywnym sk³adnikiem napojów alkoholowych.
Powstaje jako naturalny produkt utleniania przez mikroorganizmy glukozy zawartej w owocach, w produktach roœlinnych. Na drodze fermentacji uzyskuje siê alkohole o mocy najwy¿ej do 14% zawartoœci etanolu.
Dalsze procesy chemiczne, destylacja, daj¹ szerok¹ gamê napojów o wysokiej zawartoœci (%) etanolu.
Wed³ug ustawy z dnia 26.10.1982 r. „Napojem alkoholowym nazywany
jest ka¿dy napój zawieraj¹cy wiêcej ni¿ 0,5% alkoholu etylowego” (7).
Zawartoœæ etanolu w napoju równa 10 g stanowi tzw. jednostkê standardow¹, która w zale¿noœci od mocy alkoholu odpowiada pewnej objêtoœci w mililitrach. I tak np. 10 g czystego etanolu to oko³o 25 ml 40%
wódki, 100 ml 12% wina, czy 250 ml 5% piwa.
Napoje alkoholowe znajduj¹ siê w legalnej sprzeda¿y, s¹ powszechnie
akceptowane, ³atwo dostêpne, mo¿na je kupiæ przez ca³¹ dobê, s¹ stosunkowo tanie, a reklamy w mediach sugestywnie zachêcaj¹ do picia
piwa ró¿nej mocy i ró¿nego gatunku.
Piwo sta³o siê napojem powszechnym i, co niepokoi, pije siê doœæ du¿o
mocnego piwa na spotkaniach m³odzie¿owych. Zmienia siê nieco sposób
picia, wprawdzie nie ma ju¿ budek z piwem byle jakiego gatunku, ale
iloœæ miejsc sprzeda¿y i dostêpnoœæ konsumpcji jest bardzo du¿a.
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SPO¯YCIE ALKOHOLU W POLSCE – SKUTKI ZDROWOTNE

Zwi¹zek ze wzrostem dostêpnoœci punktów sprzeda¿y alkoholi w ostatnich latach, wzrost konsumpcji i liczby zachorowañ zwi¹zanych z poalkoholowymi zespo³ami psychicznymi i zgonami z powodu poalkoholowej
marskoœci w¹troby zosta³ wykazany w pracy zespo³u z Zak³adu Badañ
nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Instytutu Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie. Autorzy pokazali silny zwi¹zek miêdzy dostêpnoœci¹ alkoholu a wskaŸnikiem hospitalizacji z powodu zaburzeñ alkoholowych rejestrowanych w lecznictwie psychiatrycznym. Zarejestrowali te¿ zale¿noœæ miêdzy liczb¹ zgonów z powodu marskoœci w¹troby u mê¿czyzn
w wieku 45-64 lat a wzrostem iloœci dostêpnego na rynku alkoholu (8).
W opracowaniu zasad profilaktyki alkoholowej przez samorz¹dy z rejonu Poznania, jak te¿ w opracowaniach Pañstwowej Agencji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych – na podstawie danych z GUS – podano
w liczbach nastêpuj¹ce dane z ostatnich lat (tabela 1).
Tabela 1
Zmiany spo¿ycia dla ró¿nych napojów – w iloœci litrów przypadaj¹cych
na mieszkañca w przeliczeniu na 100% alkoholu
Lata

Wyroby spirytusowe

Wina i miody pitne

Piwo

1992

3,5

7,6

2,1

2000

2,0

12,0

3,7

2007

3,0

8,9

5,1

Z pocz¹tkiem lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku spo¿ycie alkoholu w przeliczeniu na 100% etanolu wynosi³o oko³o 7 litrów rocznie na
osobê. Polska by³a wówczas na pierwszym miejscu w spo¿yciu wysokoprocentowych alkoholi. Po spadku spo¿ycia w pocz¹tkach transformacji
ustrojowej do 6,47 l w roku 1995, ju¿ w 2003 r. nast¹pi³ wzrost spo¿ycia
do 7,86 l, a¿ do 9,21 l w roku 2007 (9). Wœród napojów alkoholowych
sukcesywnie wzros³o spo¿ycie piwa (10).
Wiêkszoœæ spo³eczeñstwa akceptuje picie alkoholu, ale wœród badaczy
zajmuj¹cych siê szkodami, jakie wyrz¹dza nadmierne picie bezpoœrednio
osobie pij¹cej, jak te¿ œrodowisku, w którym osoba nadu¿ywaj¹ca siê
obraca, jest wielki niepokój zwi¹zany z nadu¿ywaniem alkoholu przez
m³odzie¿ szkoln¹ 13-, 14-letni¹ (11, 12).
Socjolog Janusz Sieros³awski od lat zajmuj¹cy siê badaniami rozmiaru u¿ywania alkoholu i narkotyków przez m³odzie¿ szkoln¹ pokazuje, ¿e
regularne spo¿ywanie alkoholu przez m³odzie¿ szkoln¹ w wiêkszoœci
przypadków prowadzi do zachowañ ryzykownych, wœród których wymienia siê przypadkowy seks, agresywnoœæ i zubo¿enie osobowoœci (12).
M³odzi ludzie pij¹cy alkohol, oprócz mo¿liwoœci wejœcia w uzale¿nienie,
ponosz¹ wiele szkód, jakimi s¹ zaburzenia rozwojowe, emocjonalne, czy
inne szkody zdrowotne; pod wp³ywem dzia³ania alkoholu popadaj¹ tak¿e
w konflikt z prawem (2, 15).
Z badañ ankietowych prowadzonych przez wiele lat, od koñca lat 90.
do roku 2007, wœród studentów IV i I roku medycyny WUM, a trzeba
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tu zaznaczyæ, ¿e na pytania ankietowe odpowiada³y osoby, które wybieraj¹c kierunek studiów bardziej ni¿ inni m³odzi ludzie rozumieli sens
pojêcia „szkody zdrowotne”, wynika³o, ¿e alkohol by³ pierwszym
z przyjmowanych substancji psychoaktywnych (4, 5). Najczêœciej próbowano piæ ju¿ w szkole œredniej, choæ próby picia podejmowano nawet
w szkole podstawowej.
Alkohol by³ dostêpny w domu, na spotkaniach towarzyskich, zapewnia³ lepszy humor, dodawa³ odwagi, pito go, aby pozbyæ siê lêku. Wœród
ankietowanych bardzo niewiele osób przyzna³o siê do nadu¿ywania alkoholu w chwili obecnej (picia du¿o i czêsto).
Na pytania o stopieñ szkodliwoœci ró¿nych alkoholi, studenci podkreœlali szkodliwoœæ wysokoprocentowych wódek, natomiast za ma³o szkodliwe uznawali wino i piwo (4, 5).
W ostatnich latach rozwinê³y siê programy, w ramach których organizacje pañstwowe i spo³eczne badaj¹ rozmiar zjawiska picia, picia szkodliwego i nadu¿ywania alkoholu wœród m³odzie¿y szkolnej. Jest to np.:
Narodowy Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na lata 2006–2010, opracowany, na podstawie art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi,
przez Pañstw¹ Agencjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych (PARPA) – zatwierdzony przez Radê Ministrów 4 stycznia 2007 r.
W raportach i sprawozdaniach tych organizacji zwraca siê uwagê na równoczesne spo¿ywanie alkoholu i narkotyków. To zjawisko mo¿na spotkaæ
w ka¿dej grupie wiekowej, a ³¹czenie narkotyków z alkoholem jest
szczególnie niebezpieczne. Potwierdzaj¹ to badania Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN), Pañstwowej Agencji Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych (PARPA), oraz sprawozdania Europejskiego Centrum
Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (ostatnie, dotycz¹ce 2009 r.).
MIÊDZYNARODOWE KLASYFIKACJE CHORÓB I PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH

Szkodliwe dla organizmu dzia³anie alkoholu mog¹ przybli¿yæ pojêcia
dotycz¹ce form picia, sposobów u¿ywania alkoholu, wœród których szczególnie niebezpieczne zosta³y odnotowane miêdzy innymi w opracowaniu
10. edycji Miêdzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, w tym Alkoholowych (ICD10) (16).
Przyjêto okreœlenia form picia alkoholu. Uznano, ¿e najczêstsz¹ form¹
picia jest tzw. picie okazjonalne. Picie okazjonalne alkoholu jest powszechnie akceptowane. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jeœli alkohol jest podawany w rozs¹dnych iloœciach, okazjonalnie, wraz z po¿ywieniem, to poziom ryzyka dla
zdrowia jest niewielki, albo niezauwa¿alny. Chocia¿, jak pisze B. Woronowicz, od lat pracuj¹cy z osobami uzale¿nionymi od alkoholu „Tylko abstynenci nie ryzykuj¹”. To rozs¹dne okazjonalne picie przy du¿ej iloœci, ³atwo
mo¿e przekszta³ciæ siê w picie ryzykowne. W tym przypadku jeszcze nie
obserwuje siê istotnych szkód dla zdrowia psychicznego czy fizycznego, ale
ta forma picia jest ju¿ uznawana za niebezpieczn¹ (3).
Pojawiaj¹ siê sygna³y ostrzegawcze w postaci ró¿nych ryzykownych
zachowañ, konflikty z otoczeniem, kierowanie samochodem po wypiciu
alkoholu, zaniedbywanie obowi¹zków rodzinnych, agresja w rodzinie,
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zaniedbywanie obowi¹zków zawodowych, nieuwaga przy wykonywaniu
ró¿nych czynnoœci (np. praca na wysokoœci w budownictwie, praca z
urz¹dzeniami mechanicznymi, praca kierowcy).
Przyjmuje siê, ¿e osoby pij¹ce ryzykownie regularnie wypijaj¹: mê¿czyŸni przynajmniej 4 porcje standardowe etanolu, a kobiety oko³o
2 porcje dziennie (3). Taki wzorzec picia ³atwo mo¿e przerodziæ siê w
formê picia szkodliwego, w którym nadu¿ywanie alkoholu powoduje ju¿
widoczne szkody zdrowotne. Picie szkodliwe – to taka postaæ picia, w
której czêstotliwoœæ i iloœæ wypijanego akloholu zaczyna zaburzaæ normalne funkcjonowanie cz³owieka.
Picie nadmierne, szkodliwe, zwiêksza ryzyko zaburzeñ somatycznych,
uszkodzeñ w¹troby i trzustki, powoduje nawracaj¹ce zaburzenia psychiczne – stany depresyjne lêkowe, stany apatii, wtórne do nadmiernego
picia. Ten wzorzec picia jest ujêty w wykazie zaburzeñ zdrowotnych
Miêdzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych – ICD-10
pod kodem F10.1.
Du¿e znaczenie ma wczesne rozpoznanie szkodliwego picia alkoholu,
mo¿e w tym pomóc lekarz, który u pacjenta zg³aszaj¹cego siê z powodu zaburzeñ somatycznych, typu os³abienie, bóle miêœniowe, bezsennoœæ, bóle brzucha, choroby uk³adu kr¹¿enia i/lub problemy psychiczne,
na podstawie wywiadu i odpowiednich testów okreœli, czy problemy
zdrowotne s¹ zwi¹zane z nadu¿ywaniem alkoholu (testy rozpoznawania
zaburzeñ zwi¹zanych z piciem alkoholu – CAGE, MAST czy AUDIT
(17)). W tej fazie mo¿na jeszcze zapobiec chorobie, jak¹ jest pe³ne uzale¿nienie. Jeœli pacjent jest zagro¿ony i ma problemy alkoholowe, mo¿e
podj¹æ terapiê w placówkach specjalistycznych.
W ksi¹¿ce Bez tajemnic o uzale¿nieniach i ich leczeniu autor, B. Woronowicz przytacza, jak¿e prawdziwe dla uzale¿nienia, stwierdzenie
„Pijak móg³by przestaæ piæ, gdyby chcia³ – alkoholik chcia³by przestaæ
piæ, gdyby móg³”. Dojœcie do uzale¿nienia – przymusu picia z konsekwencjami, jakimi s¹ objawy abstynencyjne – nie musi przebiegaæ kolejno przez wymienione powy¿ej fazy picia. Nad zachowaniami i zagro¿eniami zwi¹zanymi z nadu¿ywaniem alkoholu czêsto nawet siê nie
zastanawiamy, stwierdzamy, ¿e ktoœ siê upi³, albo jest alkoholikiem, bo
stale widzimy, ¿e pije za du¿o i za czêsto.
Nie analizujemy i nie ró¿nicujemy szkód, jakie mo¿e wyrz¹dziæ alkohol, wypijany nawet w niewielkiej iloœci, u bardzo m³odych osób czy
u osób cierpi¹cych na niektóre schorzenia, u osób niedo¿ywionych czy
przyjmuj¹cych leki. Nie zdajemy sobie czêsto sprawy, jakim zagro¿eniem
jest alkohol wypijany przez kobietê w ci¹¿y dla niej samej, a zw³aszcza
dla rozwoju dziecka (mo¿liwoœæ wyst¹pienia u dziecka po urodzeniu objawów niedorozwoju mózgu, nazywanego alkoholowym zespo³em p³odowym (Fetal Alcohol Syndrom – FAS) (18).
Alkoholem mo¿na siê te¿ po prostu zatruæ. Doœæ czêsto zatruciu ulegaj¹ osoby m³ode. Objawom zatrucia towarzysz¹ nudnoœci, brak sprawnoœci ruchowej, brak reakcji na ból, czêsto utrata œwiadomoœci, a nawet
w niektórych przypadkach œmieræ. G³êbokoœæ zatrucia zale¿y od indywidualnych cech osoby pij¹cej, stanu jej zdrowia, od iloœci i jakoœci wypitego alkoholu, miejsca picia (np. zagro¿eniem jest przebywanie w zat³o119

czonym, dusznym pomieszczeniu). G³êbokoœæ zatrucia zale¿y tak¿e od
interakcji z innymi napojami, narkotykami czy lekami. NajgroŸniejszym
skutkiem picia jest uzale¿nienie od alkoholu.
UZALE¯NIENIE – CHOROBA NA CA£E ¯YCIE

Uzale¿nienie jest chorob¹ na ca³e ¿ycie, jest g³ównie chorob¹ oœrodkowego uk³adu nerwowego z prze³o¿eniem na ca³y organizm, jest chorob¹ nawracaj¹c¹. Czêsto uzale¿nieniu towarzyszy zjawisko tolerancji,
czyli koniecznoœci zwiêkszania dawki dla uzyskania oczekiwanego efektu. Uzale¿nienie od alkoholu, tak jak i uzale¿nienie od opiatów, nikotyny
czy leków uspokajaj¹cych wyzwala, oprócz potrzeby psychicznej u¿ycia
danej substancji, równie¿ tzw. objawy fizyczne, objawy g³odu (3, 16,
22). Objawy te, inaczej nazywane objawami abstynencyjnymi, pojawiaj¹
siê ju¿ w kilka godzin od zaprzestania u¿ycia.
Alkoholowy zespó³ abstynencyjny (AZA) jako jednostka chorobowa
okreœlony jest w Miêdzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów
Zdrowotnych w skrócie ICD-10 (International Statistical Classification
of Diseases and Related Health Problems) pod kodem F.10.3. Wed³ug
opisu jest to zespó³ ró¿nych objawów somatycznych i psychopatologicznych wystêpuj¹cych w kilka godzin po zaprzestaniu lub znacznym zredukowaniu d³ugotrwa³ego picia alkoholu. Objawy abstynencyjne utrzymuj¹ siê od kilku godzin do kilku dni, maj¹ ró¿ne nasilenie i na ogó³
samoistnie przemijaj¹.
Na spadek poziomu alkoholu we krwi organizm reaguje najczêœciej
objawami ze strony:
– uk³adu pokarmowego – brak ³aknienia, nudnoœci, wymioty, biegunki,
– uk³adu kr¹¿enia – przyspieszenie akcji serca, zaburzenia rytmu serca, podwy¿szenie ciœnienia krwi,
– uk³adu wegetatywnego – wzmo¿ona potliwoœæ, suchoœæ w ustach,
– ponadto wystêpuj¹ objawy tzw. grypowe, jak „³amanie w koœciach”,
os³abienie, bóle miêœniowe, bóle g³owy. Okresowi temu towarzyszy
ogromny niepokój, lêk.
Czêstym objawem braku alkoholu jest bezsennoœæ lub sen krótki
i urywany, z towarzysz¹cymi koszmarami sennymi. Zespó³ abstynencyjny mo¿e byæ powik³any drgawkami lub majaczeniem alkoholowym.
Majaczenie alkoholowe (delirium tremens) manifestuje siê ostrymi
zaburzeniami psychotycznymi – zaburzeniami œwiadomoœci, zaburzeniami postrzegania – z iluzjami, omamami, lêkami, pobudzeniem psychoruchowym. Mog¹ wyst¹piæ zaburzenia akcji serca, nudnoœci, wymioty.
W niewielkim procencie przypadków (do 5%) mo¿e pojawiæ siê ostra halucynoza alkoholowa (3). U 5% do 15% uzale¿nionych od alkoholu w
okresie od 6 do 48 godzin po odstawieniu alkoholu mog¹ wyst¹piæ napady padaczkowe.
Powa¿ne zaburzenia somatyczne, jak i wymienione wy¿ej objawy
majaczenia – halucynoza czy stany psychiczne z tendencjami samobójczymi, powinny byæ leczone w wyspecjalizowanych oœrodkach pod kontrol¹ lekarzy psychiatrów. Postêpowanie w wyprowadzeniu z objawów
majaczenia alkoholowego nie leczy choroby, jak¹ jest uzale¿nienie od al120

koholu. Po odtruciu pacjent powinien trafiæ do specjalistycznej placówki zajmuj¹cej siê terapi¹ uzale¿nieñ.
Choroba, jak¹ jest uzale¿nienie, mo¿e rozpocz¹æ siê w ka¿dym wieku, ale naj³atwiej i najszybciej uzale¿niaj¹ siê osoby m³ode. Pij¹c intensywnie przed 20. rokiem ¿ycia mo¿na siê uzale¿niæ ju¿ po kilku miesi¹cach. W wielu oœrodkach prowadzone s¹ intensywne badania nad
mechanizmami uzale¿nieñ, tak¿e od alkoholu, nad zmianami w mózgu,
które powoduj¹ przymus siêgania po substancje psychoaktywne (20).
NEUROBIOLOGIA UZALE¯NIENIA OD ALKOHOLU

Wychodz¹c od szlaków neuronalnych, zwi¹zanych z tzw. normalnym dzia³aniem z motywacj¹ do wykonywania potrzebnych i czêsto równie¿ sprawiaj¹cych nam przyjemnoœæ czynnoœci, jak poszukiwanie pokarmu gdy czujemy g³ód, zaspokajanie pragnienia oraz wszystkich czynnoœci, które
pozwalaj¹ nam ¿yæ zgodnie z natur¹ – bada siê, w jakim miejscu nastêpuje adaptacja mózgu do koniecznoœci i nag³ej potrzeby siêgniêcia po u¿ywkê. Dlaczego, w niektórych przypadkach, nie w³¹cza siê w mózgu system
neuronalny hamuj¹cy chêæ, a nawet przymus dzia³ania w jednym kierunku, pobierania tej jednej substancji, wykonywania tej a nie innej czynnoœci, nawet jeœli ju¿ nie sprawia to przyjemnoœci, a wrêcz szkodzi (27).
Wielu naukowców zajmuj¹cych siê badaniami nad oddzia³ywaniem,
ró¿nych substancji na struktury oœrodkowego uk³adu nerwowego stwierdza zgodnie, ¿e uzale¿nienie jest chorob¹ uk³adu nagrody. Uk³ad nagrody
stanowi¹ okreœlone struktury mózgu po³¹czone przez dzia³anie odpowiednich neuroprzekaŸników, ze szczególnym uwzglêdnieniem dopaminy
(DA) (23-26).
Neuronalne szlaki uk³adu nagrody badano w doœwiadczeniach na
zwierzêtach, obserwuj¹c efekt samodra¿nienia pr¹dem przy pomocy elektrod wszczepionych do ró¿nych struktur mózgu. Badane zwierzêta uruchamia³y przep³yw pr¹du w pewnym œciœle okreœlonym po³o¿eniu elektrod w mózgu, kiedy odczuwa³y przyjemnoœæ; elektrody zaimplantowane
do innych obszarów mózgu nie powodowa³y uruchamiania dŸwigni.
Alkohol, poza dzia³aniem niespecyficznym zwi¹zanym z wp³ywem na b³ony komókowe, zmienia tzw. „p³ynnoœæ” b³on lipidowych, co oznacza,
miêdzy innymi zmianê pozycji bia³ek b³onowych, wp³ywa te¿ na pewne uk³ady receptorowe oraz funkcje i oddzia³ywania niektórych neuronów (28). Szczególnie wra¿liwe s¹ receptory neuronów tzw. gabaergicznych
GABA-A, glutaminergicznych i serotoninergicznych, ze szczególnym
uwzglêdnieniem receptora serotoninowego 5HT3 (30). Poprzez te uk³ady alkohol poœrednio wp³ywa na uwalnianie dopaminy (DA) na szlaku
struktur mózgowych wchodz¹cych w sk³ad uk³adu nagrody (27, 28, 30).
Zablokowanie dzia³ania hamuj¹cego, charakterystycznego dla neuronalnego systemu GABA-ergicznego, powoduje uwalnianie wiêkszej iloœci dopaminy w obszarze szlaku uk³adu nagrody. Receptory GABA-A s¹ obecne w ca³ym mózgu, du¿o ich znajduje siê w hipokampie – strukturze
mózgu wa¿nej dla procesów pamiêciowych i emocjonalnych (30).
D³ugotrwa³e u¿ywanie alkoholu os³abia uk³ad GABA-ergiczny co mo¿e
wywo³aæ pobudzenie psychoruchowe oraz wyzwolenie objawów padacz121

kowych. Pewnym wyt³umaczeniem dla objawów g³odu alkoholowego
mo¿e byæ reakcja alkoholu z glutaminianem (30, 31). Alkohol zmniejsza
aktywnoœæ glutaminianu, wchodz¹c w interakcje z receptorami aminokwasów pobudzaj¹cych – g³ównie NMDA(N-metyloD-asparginian). Receptorom tym przypisuje siê zasadnicz¹ rolê w powstawaniu synaptycznych zmian plastycznych i adaptacyjnych zwi¹zanych z procesami
pamiêci i uczenia siê, w powstawaniu trwa³ych uzale¿nieñ i intensywnoœci objawów abstynencyjnych. Dra¿nienie przez silny bodziec, jakim
jest alkohol dla receptorów NMDA, mo¿e doprowadziæ do zniszczenia
komórek, w wyniku czego dochodzi do zaburzeñ pamiêci oraz mo¿liwoœci napadów padaczkowych (30, 31). Zaburzenie wspó³dzia³ania pomiêdzy uk³adami glutaminergicznym i GABA-ergicznym towarzyszy licznym
procesom patologicznym (31). Oko³o 40% neuronów wykorzystuje jako
przekaŸnik GABA (kwas gamma aminomas³owy), a ponad 50% neuronów wykorzystuje glutaminian. Zaburzenia fizjologicznej równowagi
miêdzy GABA a glutaminianem, prowadz¹ce do nadaktywnoœci uk³adu
glutaminianergicznego czyli ekscytoksycznoœci, s¹ pocz¹tkiem kaskady
reakcji uszkodzenia oœrodkowego uk³adu nerwowego.
W podziale substancji psychoaktywnych, w zale¿noœci od ich oddzia³ywania z oœrodkowym uk³adem nerwowym, alkohol nale¿y do grupy
tzw. depresantów, czyli substancji t³umi¹cych, podobnie jak leki uspokajaj¹ce z grupy benzodiazepin (BZD), barbituranów (BR), które równie¿
dzia³aj¹ poprzez receptory uk³adu hamuj¹cego – GABA ergicznego (25).
Podsumowuj¹c, alkohol dzia³a w wielu strukturach mózgu: w rdzeniu
przed³u¿onym, uk³adzie limbicznym, w korze mózgowej i mó¿d¿ku. Bezpoœrednio dzia³a na lipidowe b³ony komórkowe, wp³ywa na dzia³anie
neuroprzekaŸników – noradrenaliny (NA), dopaminy (DA), na system
cholinergiczny (Ach), powoduje wzrost transmisji kwasu gamma aminomas³owego GABA-A, wzrost produkcji endorfin w przysadce mózgowej,
a wypijany w du¿ych iloœciach zmniejsza aktywnoœæ glutaminianu i serotoniny (5HT) (30, 31, 33).
Dla przybli¿enia dzia³ania na „sterowanie” mózgowe ma³ej cz¹steczki chemicznej, jak¹ jest etanol, przedstawiê pokrótce dzia³ania niektórych neuroprzekaŸników i zmiany, jakie alkohol wywo³uje w poszczególnych systemach neuroprzekaŸników:
– GABA – podstawowy neuroprzekaŸnik hamuj¹cy w mózgu. Alkohol
mo¿e przyczyniaæ siê do efektu upojenia; zahamowanie funkcji GABA
mo¿e prowadziæ do ostrych objawów g³odu alkoholowego,
– glutaminian – g³ówny neuroprzekaŸnik pobudzaj¹cy w mózgu. Alkohol
mo¿e równie¿ przyczyniaæ siê do ostrych objawów g³odu alkoholowego.
Zahamowanie funkcji glutaminianu mo¿e prowadziæ do upojenia,
– 5HT-serotonina – reguluje apetyt, potrzeby seksualne, sen oraz uczucie
zadowolenia; mo¿e wp³ywaæ na konsumpcjê alkoholu, upojenie oraz
rozwój tolerancji na alkohol; mo¿e tak¿e modulowaæ wydzielanie DA,
skutkiem czego zwiêkszony jest efekt odczuwania satysfakcji z wypicia alkoholu,
– DA – dopamina – reguluje procesy emocjonalne, ruchowe oraz czynnoœci psychiczne, poprawia samopoczucie, wp³ywa na odczucie przyjemnoœci,
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– peptydy opioidowe – powoduj¹ podobny efekt jak morfina, w³¹cznie z
dzia³aniem przeciwbólowym; mo¿liwe, ¿e poprzez interakcje z DA
przyczyni¹j¹ siê do zwiêkszenia konsumpcji alkoholu.
Ju¿ po wypiciu kilku kieliszków trudne jest logiczne myœlenie i coraz
trudniejsze jest wykonywanie precyzyjnych ruchów. Trudnoœci w chodzeniu, mniejsza wra¿liwoœæ na ból, zamazany obraz oraz zwolniony czas
reakcji to tak¿e objawy wp³ywu alkoholu na mózg. Niektóre z tych objawów u osób spo¿ywaj¹cych alkohol wystêpuj¹ sporadycznie i szybko
zanikaj¹.
U osób intensywnie pij¹cych przez d³u¿szy czas zmiany w mózgu
mog¹ byæ rozleg³e. Stopieñ uszkodzenia mózgu zale¿y w szczególnoœci od
iloœci i czêstoœci picia, ale mo¿e te¿ zale¿eæ od uwarunkowañ genetycznych (33).
CZY ALKOHOLIZM JEST DZIEDZICZNY?

Czynniki genetyczne s¹ w 40% do 50% odpowiedzialne za wystêpowanie uzale¿nienia. Potwierdzaj¹ to badania rodzinne, badania populacyjne. Badania nad potwierdzeniem dziedziczenia predyspozycji do uzale¿nienia przeprowadzano od wielu lat.
Przytoczê za S³awomirem Œlaskim zebrane przez niego hipotezy i teorie.
Otó¿ wœród wielu badaczy problemu alkoholizmu nale¿y odnotowaæ
stwierdzenia m.in. Jellinka, który sugerowa³, ¿e uzale¿nienie od alkoholu jest chorob¹ przewlek³¹ i powstaje w wyniku wystêpowania trzech
czynników: genetycznego, psychologicznego i spo³ecznego. Kaij w 1960 r.
opublikowa³ stwierdzenie, ¿e liczba osób uzale¿nionych od alkoholu
wœród bliŸni¹t jednojajowych jest wiêksza ni¿ u dwujajowych. W roku
1979 Cotton opisa³a fakt czêstszego pojawiania siê uzale¿nienia od alkoholu w tych rodzinach, gdzie jedno ze wspó³ma³¿onków pochodzi³o
z rodziny alkoholowej. Cloninger w 1981 r. stwierdzi³, ¿e dzieci adoptowane, wywodz¹ce siê od biologicznych rodziców uzale¿nionych od alkoholu, czêœciej staj¹ siê uzale¿nione ni¿ dzieci rodziców nieuzale¿nionych, i wreszcie Schuckit w 1982 r. i Tabakoff równie¿ w 1982 r. w
badaniach endokrynologicznych i biochemicznych doszukali siê defektów
zwiêkszaj¹cych ryzyko uzale¿nienia dla dzieci rodziców uzale¿nionych
(35). Z badañ u osób spokrewnionych, u bliŸni¹t, wynika, ¿e zarówno
u kobiet, jak i u mê¿czyzn 50% do 60% ryzyka wyst¹pienia alkoholizmu
jest zdeterminowane genetycznie (29, 30).
Wiadomo te¿ z licznych badañ, ¿e w kszta³towaniu ryzyka uzale¿nienia bierze udzia³ wiele genów, które wspó³dzia³aj¹ ze sob¹ w skomplikowany sposób. To, czy ktoœ bêdzie uzale¿niony, czy nie, zale¿y równie¿
od okreœlonych, wrodzonych cech osobowoœci, takich jak emocjonalnoœæ,
impulsywnoœæ i od wp³ywu czynników œrodowiskowych, jak np. œwiadoma samokontrola, si³a woli lub jej brak, wzorce w rodzinie (6, 34, 40).
Dobrze poznany jest zwi¹zek zale¿noœci genowej od dehydrogenaz –
alkoholowej ADH i aldehydowej ALDH, enzymów metabolizuj¹cych alkohol, zlokalizowanych g³ównie w komórkach w¹troby. Przyspieszaj¹c
przemianê alkoholu do toksycznego aldehydu octowego lub spowalniaj¹c
rozk³ad aldehydu octowego do kwasu octowego – mutacje genetyczne w
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enzymach tak ADH, jak i ALDH powoduj¹ podniesienie poziomu aldehydu octowego we krwi. Daje to bardzo przykre objawy, miêdzy innymi md³oœci, zaczerwienienie twarzy, powoduje przyspieszenie têtna. Zaburzenia genetyczne zwi¹zane z obni¿eniem poziomu dehydrogenazy
aldehydowej znaleziono u osób z populacji Azjatów (36).
Wiele badañ genetycznych wykonywano na zwierzêtach w doœwiadczeniach, w których hodowano np. myszy pozbawione okreœlonego genu.
W poszukiwaniach genetycznych uwarunkowañ picia, uzale¿nienia, wykonywano tak¿e inne badania zwi¹zane z po³¹czeniem badañ genetycznych i zachowañ zwierz¹t preferuj¹cych pobieranie alkoholu (36). Badania te pozwoli³y nastêpnie naukowcom zidentyfikowaæ wiele genów
odpowiedzialnych za procesy chemiczne zachodz¹ce w mózgu cz³owieka.
Wieloletnie obserwacje pozwoli³y rozpoznaæ warianty genów odpowiedzialnych za transport serotoniny, pewien typ receptora GABA, genów
zwi¹zanych z konwertaz¹ angiotensyny – ACE (angiotensin converting
enzym) i innymi czynnikami powoduj¹cymi zmiany plastycznoœci, procesów pamiêci, uczenia siê i motywacji.
Wysi³ki badaczy w wyodrêbnieniu genów odpowiedzialnych za podatnoœæ na uzale¿nienie od alkoholu id¹ w kierunku poznania mechanizmów i ewentualnej mo¿liwoœci leczenia choroby, jak¹ jest uzale¿nienie
(29, 38, 39, 40). Skutki oddzia³ywania alkoholu na organizm zale¿¹ od
iloœci wypijanego alkoholu, osobniczej podatnoœci oraz okresu picia.
DIAGNOSTYKA – BADANIA LABORATORYJNE

Uszkodzenia spowodowane przewlek³ym piciem, oprócz uszkodzeñ
w mózgu, powoduj¹ wiele zmian narz¹dowych, co uwidacznia siê w wynikach badañ laboratoryjnych (36). Przemiany metaboliczne alkoholu zachodz¹ w 95% poprzez rozk³ad enzymatyczny przy udziale dehydrogenaz,
enzymów mikrosomalnych i katalazy g³ównie w komórkach w¹troby.
5% alkoholu jest wydychane z powietrzem (badania bezpoœredniego u¿ycia
przy pomocy alkomatu), a czêœæ wydalana jest z moczem. Mo¿emy aktualnie przy pomocy testów oznaczaæ alkohol w œlinie, bezpoœrednio po spo¿yciu, a tak¿e w moczu do 24 godzin po spo¿yciu (33, 41).
Alkohol, a w³aœciwie jego bezpoœredni metabolit etyloglukuronian
(EtG), który w bardzo niewielkich iloœciach (0,02%) powstaje w w¹trobie, mo¿na czu³ymi metodami oznaczaæ w p³ynach ustrojowych we krwi,
moczu, a tak¿e we w³osach (46). Wartoœæ diagnostyczna oznaczeñ we
w³osach – po d³u¿szym czasie – mo¿e byæ jedynym wskaŸnikiem œwiadcz¹cym o spo¿yciu alkoholu w momencie, gdy inne wskaŸniki ju¿ nie
funkcjonuj¹. Przy nadu¿ywaniu alkoholu przemiany mataboliczne prowadz¹ do postêpuj¹cego rozwoju procesów zapalnych w komórkach w¹troby, do st³uszczenia, zw³óknienia i marskoœci (50). Alkohol hamuje
absorbcjê i transport aminokwasów w jelicie.
Skutkiem picia alkoholu jest zmniejszone wch³anianie substancji
od¿ywczych, co prowadzi do niedoboru retinolu (witaminy A), tiaminy
(witaminy B6), witaminy B12, kwasu foliowego. U alkoholików nie dochodzi do konwersji tiaminy w jej postaæ aktywn¹ – pirofosforan tiaminy (36).
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Zaburzenia wch³aniania i przemian witamin powoduj¹ niedokrwistoœæ.
W obrazie krwi alkoholików obserwuje siê makrocytozê (zwiêkszon¹
œredni¹ objêtoœæ krwinki czerwonej, tzw. MCV) (45). U obób przewlekle pij¹cych zaburzeniu ulega tor przemian witaminy D, co zmienia
metabolizm tkanki kostnej i powoduje osteoporozê.
Przewlek³y alkoholizm powoduje niedo¿ywienie – kalorie z alkoholu
to puste kalorie. Niedo¿ywienie poci¹ga za sob¹, oprócz niedoborów witamin, niedobory wapnia, potasu, magnezu oraz fosforanów, dodatkowo
jeszcze wzrasta wydalanie biopierwiastków z moczem (43).
Niskie stê¿enie pierwiastków w organizmie mo¿e wywo³aæ ró¿nego
rodzaju zaburzenia. Badania laboratoryjne pozwalaj¹ uwidoczniæ szkodliwe dla organizmu dzia³anie alkoholu. Przy pomocy tych badañ mo¿na
wykazaæ okresowe lub trwa³e zmiany w stê¿eniach enzymów, bia³ek
i innych substancji organicznych wynikaj¹ce z wp³ywu alkoholu i jego
metabolitów na organizm (36). Spo¿ycie alkoholu mo¿e spowodowaæ zarówno hipo- jak i hiperglikemiê. U osób pij¹cych alkohol i spo¿ywaj¹cych
syty posi³ek stê¿enie glukozy wzrasta i nastêpuje zahamowanie procesu glikolizy. U osób pij¹cych alkohol na pusty ¿o³¹dek, a tak¿e u osób
przewlekle pij¹cych, nastêpuje obni¿enie stê¿enia glukozy w organizmie
– zapasy glikogenu w w¹trobie s¹ u nich znacznie ograniczone (50, 51).
W badaniach laboratoryjnych u osób pij¹cych regularnie obserwujemy
wzrost aktywnoœci enzymu gamma-glutamylotraspeptydazy – GGT, zarówno w surowicy krwi, jak te¿ i w moczu (50). Podwy¿szone stê¿enie
tego enzymu we krwi nie jest specyficznie zwi¹zane tylko z alkoholowym
uszkodzeniem w¹troby. W zaawansowanym uszkodzeniu w¹troby wzrasta poziom aminotransferaz, zw³aszcza aminotransferazy asparginowej
AST, jest on dwukrotnie wy¿szy ni¿ aminotransferazy alaninowej, ALT.
Poziom AST wzrasta po uszkodzeniu mitochondriów komórek w¹trobowych (49, 50). Wzrost amylazy i lipazy zarówno w surowicy, jak i w
moczu, jest najczêœciej objawem poalkoholowego uszkodzenia trzustki
(43, 48, 49).
U osób spo¿ywaj¹cych du¿e iloœci alkoholu obserwuje siê tak¿e wzrost
aktywnoœci enzymu – kinazy kreatyninowej – g³ównie jej izoformy miêœniowej (CK-MM) (46). Nadu¿ywanie alkoholu prowadzi do wzrostu stê¿enia kwasu moczowego, w wyniku zmniejszonego wydzielania przez
nerki.
Wiêkszoœæ zmian biochemicznych spowodowanych piciem nawet du¿ych
iloœci alkoholu, ale okazjonalnie, ustêpuje po pewnym czasie. Przewlek³e
zmiany wystêpuj¹ u osób pij¹cych du¿o i czêsto i w tzw. ci¹gach opilczych.
Poniewa¿ osoby nadu¿ywaj¹ce œrodków psychoaktywnych, alkoholu, wykszta³caj¹ w sobie rodzaj samoobrony i nie przyznaj¹ siê do picia – szczególnie kiedy s¹ poza kontrol¹, dlatego oznaczenia laboratoryjne s¹ dowodem na spo¿ycie alkoholu i wskazuj¹ szkody, które alkohol wyrz¹dza.
Wymienione oznaczenia œwiadcz¹ o zmianach chorobowych organizmu,
ale nie zawsze s¹ wskaŸnikami specyficznymi. Uszkodzenia w¹troby
mog¹ byæ wynikiem innych zaburzeñ i chorób. Dlatego te¿ stosuje siê
wskaŸniki bardziej specyficzne, wystêpuj¹ce we krwi lub moczu u osób
pij¹cych du¿e iloœci alkoholu w krótkim czasie. Do tych wskaŸników nale¿¹: wzrost stê¿enia kwasu sjalowego (SA), desjalowanej tansferyny –
125

CDT (carbohydrate deficient transferrin), enzymu lizosomalnego, jakim
jest beta-heksozaminidaza (βHex) (43, 52). Podwy¿szone stê¿enie CDT
we krwi osób po wypiciu du¿ej iloœci alkoholu utrzymuje siê do 2 tygodni. Jest to wskaŸnik o du¿ej specyficznoœci (53). Z innych parametrów
oznaczanych u osób pij¹cych wymienia siê tak¿e wzrost stê¿enia cholesterolu frakcji HDL (53). Bezpoœrednio po ci¹gu picia wartoœæ frakcji
HDL-C jest doœæ wysoka, jednak nie jest to wskaŸnik trwa³y (43, 44,
45).
Kontrolowanie wszystkich wskaŸników nadu¿ywania alkoholu, prace
nad rozpoznaniem przyczyn biologicznych i genetycznych doprowadzaj¹cych do wyniszczaj¹cej choroby, jak¹ jest uzale¿nienie, powinno doprowadziæ do mo¿liwoœci leczenia. Na razie jednak musimy uœwiadomiæ sobie, jak wyniszczaj¹cy jest alkohol dla organizmu. Tak jak w przypadku
innych substancji psychoaktywnych – jeœli wiemy o skutkach nadu¿ywania, to wiemy w co „wchodzimy” œwiadomie. A poza tym jak powiedzia³
Zag³oba – „Rzecz w proporcji”.
E.

Wo Ÿ n y

ALCOHOL. THREATS CAUSED BY ALCOHOL ABUSE
In Poland and in all the world alcohol is considered, as the most harmful to health
psychoactive substance. Availability and variety of beverages containing ethanol, social
permission, customs and tradition related to obligatory presence of alcohol during family
celebrations “from birth to death” cause some kind of unconcern in its consumption. In
Poland, 16% of the population abuses alcohol and within their number, as statistics say,
some two-thirds are addicted to it. In recent years, a growing problem related to alcohol abuse has been reported, particularly among the youth. Younger and younger people
drink, mostly boys, although in some circles girls are trying to equal them. The abuse
of alcohol by very young people damages their health and often affects their life quality at later age.
Alcohol does harm to the drinker’s health, to the family and the society. The consequences of long drinking are disturbances and diseases of the central and peripheral nervous system, the cardiovascular system, as well as the digestive and immunologic system.
Uncontrolled alcohol consumption may lead to addiction, which is a life-long disease.
Alcoholism, a central nervous system disease the provokes necessity of drinking, causes
a number of psychical and somatic troubles. Various state and social organizations deal
with problem recognition and damage estimation, revealing threats resulting from alcohol abuse and undertaking educational actions.
In this study, threats related to alcohol abuse, alcohol impact to the system, as well
as possibilities of laboratory marking the alcohol excessive consumption biological indicators have been discussed.
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