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BIOLOGICKÉ MECHANIZMY VZNIKU ZÁVISLOSTI 
OD ALKOHOLU 

Problémy s alkoholom alebo s drogami sa mozu vyskytnúť v každej rodine . 
Týmto problémom sa dá predísť, keď ich človek berie vážne. Bohužial mnoho ludí 
ich podceňuje a preto sa dostávajú do zbytočných {ažkostí . . 

V liečebných ústavoch stretávame rudí z úplných i rozvedených rodín, z rodín 
ateistov i veriacich, z rodín rodičov málo vzdelaných i z rodín vysokoškolákov. 

Pri stretnutiach s rodičmi, ktorých deti mali problémy, visí vo vzduchu nevyslo
vená otázka: Prečo sa toto muselo stať práve nám? U nás sa predsa nijak zvlá šť ne
pilo! Tieto problémy na majú jedinú príčinu. Dobrý alebo zlý príklad rodičov má síce 
určitý význam, ale nie je zďaleka jediným vplyvom, ktorý na dieťa pôsobí. J e prav
da, že niektoré deti môžu byť ohrozené viacej iné menej , ale úplne ochránený nie je 
nikto . (Nešpor, 1922). 

Niektorí autori z množstva faktorov, ktoré sa zúčast.ňujú na formovaJú závislo
sti, vyčleňujú trias: noxa, osobnosť, sociálna milieu (Kunda, 1988). 

Na prvý pohlad sa zdá, že alkoholizmus je sociálny fenomén, je to však zložitejší 
jav. Predpokladá sa, že rozdiely v závislosti od alkoholu súvisia aj s biochemickými 
zvláštnosťami postihnutých osôb. Všeobecne možno povedať, že v bohatej variabilite 
genetických predispozícií môže za určitých podmienok nastať situácia , keď sa gene
ticky nedostatočne vybavený organizmus stretne s novým vonkajším faktorom, s 
ktorým sa nevie vyrovnať a reaguje poruchou rôzneho stupňa. Preto a Jú otázka ge
netiky alkoholizmu nie je úplne zbytočná, ako by sa na prvý pohIad mohla zdať. 

Dedičný sklon k alkoholizmu však možno ťažko dokázať. Medzi deťmi alkoholi
kov sa vyskytuje alkoholizmus vo zvýšenej miere bez ohľadu na to, či žili s rodičmi . 

U adoptovaných detí rodičov konkordancia monozygotných dvojčiat však nie je pod
statne vyššia, než u dizygotných dvojčiat. Hypotéza, že predispozíciou alkoholizmu 
je faktor viazaný na chromozóm X sa nepotvrdila (Kunda, 1988). 

Príčinou rozdielov v citlivosti na toxické účinky alkoholizmu treba hľadať v jeho 
metabolizme. Pokusy na zvieratách a skúsenosti s liečením alkoholikov diétou obo
hatenou vitamínmi dokazujú, že na rozvoj alkoholizmu výrazne vplývajú dedične 
podmíenené biochemické individuálne zvláštnosti , príčom tu majú úlohu predo
všetkým alkoholdehydrogenáza, ale aj niektoré vitamíny, ako tiamín, vitamín B12. 

Na tento problém sa snaží dať odpoveď sčasti aj nová vedecká disciplína - eko
genetika, ktorá predstavuje interdisciplinárnu oblasť, študujúca genetickú premen
livost vonkajšieho prostredia. Koncepcia súčasnej ekogenetiky ako novej oblasti 
spočíva v cieli nájsť odpoveď, prečo rovnaká dávka látky vyvoláva u rôznych ľudí 
velmí rôznu odpoveď. Táto geneticky podmienená mnohotvárnosť v odpovedi sa pre
to nazýva genetickým polymorfizmom. 

Genetická variabilita metabolizmu môže existovať na troch úrovniach . Prvou 
úrovňou je vstrebávanie látky napr . v tenkom čreve . Niektoré dedičné poruchy me
tabolizmu sa prejavujú nedostatkom enzymatických systémov, ktoré sú potrebné 

119 



A PAVÚK / BIOLOGICKÉ MECHANIZMY VZNIKU ZÁVISLOSTI OD AL 
KOHOLU 

na vstrebávanie časti potravy črevnou stenou. Druhou úrovúou určujúcou indivi
duálne rozdiely je metabolizmus prijímanej látky. Treťou úrovúou určujúcou gene
tické rozdiely môže byť vlastný genetický materiál. 

Význam genetických faktorov riadenia v metabolizme rôznych látok sa vysvet
Tuje štúdiami na dvojčatách, ktoré umožúujú určiť dedičnosť študovaných znakov. 
Niektoré ochorenia vznikajú ako dôsledok chýbania enzýmu, ktorý je potrebný na 
metabolizmus látok v organizme. Napr. niektorým Iuďom žijúcim v oblastiach s 
rozšíreným výskytom malárie chýba glukóza-6-fosfátdehydrogenáza (G-6- P-D). 
Táto zmena je viazaná na chromozóm X. PokiaI sú jedinci s chýbajúcim G-6-P- D 
liečeni liekmi ako acylpyrin, sulfónamidmi, na ich biotransformácii sa u zdravých 
osôb G-6-P- D podiela, dochádza ku vzniku hemolytickej anémie (úbytok červených 
krviniek) . NositeIom alely pre vznik hemolytickej anémie pôsobením liekov je asi 
100 mil. osôb na celom svete. S podobným typom neočakávaných reakcií sa môžeme 
stretnúť u niektorých populácií i pri pití alkoholu (Šrám, 1988) 

Alkohol je metabolizovaný enzýmom alkoholdehydrogenáza na acetaldehyd. U 
dospelého jedinca je za tvorbu alkoholdehydrogenázy zodpovedný lokus ADH ~ 
(lokus je úsek dvojvláknovej DNA-deoxyribonukleovej kyseliny, ktorá je nositeIom 
dedičných vlôh), ktorý je však geneticky polyformný. U 6 % európskych Iudí a 85 % 
jedincov mongoloidných populácií sa stretávame s ale lou ADH ~ ktorá je na rozdiel 
od normálnej ADH ~ považovaná za atypickú. 

Alela ADH ~ produkuje enzým s vyššou aktivitou, tým dochádza k vyššej kon
centrácii acetaldehydu v krvi a skôr (t . j . po menšom množstve alkoholu) dochádza 
k prejavom otravy alkoholom. Nízka spotreba alkoholu v Ázii (regulovaná napr. i 
náboženskými predpismi) sa pripisuje práve jeho geneticky podmienenej neznášan
livosti (Kunda, 1988). 

Výsledkyekogenetických štúdií ukazujú, že každý človek je schopný reparovať 
určité a individuálne špecifické množstvo genetického poškodenia. Množstvo muta
génov, ktoré pre časť populácie nepredstavuje žiadne riziko, môže pre jedincov s ne
dostatkom enzýmov nevyhnutných k transformácii takého množstva predstavovať 
prekročenie prahu, kedy organizmus nie je schopný indikované v DNA reparovať . 

Alkoholdehydrogenáza (ADH) katalyzuje spätnú reakciu - oxidáciu etanolu na 
acetaldehyd, a to v cytosole najmä pečeúovej bunky. V mitochondriách prebieha 
ďalší stupeú oxidácie acetaldehydu (ADH) na acetát, ktorý sa v tkanivách ďalej me
tab olizuje na oxid uhličitý a vodu. I keď substrátom pre ADH môžu byť i iné vyššie 
alkoholy, v metabolizme človeka hrá najdôležitejšiu úlohu ako substrát etanol. Mo
lekula etanolu je malá (má štyrikrát menšiu molekulovú hmotnosť ako glukóza), 
jednoduchá a má tú vlastnosť, ktorú ostatné zložky potraviny väčšinou nemajú. 
Okamžite sa resorbuje už ústnou sliznicou v 20 - 30 % sliznicou žalúdka a v 70 -
80 % sliznicou tenkého čreva priamo do krvi . 

Enzýmy, ktoré katylyzujú premenu etanolu v organizme sú produkty genetickej 
informácie, ktorá u všetkých členov nášho druhu nie je rovnaká. Molekula ADH je 
dimér stavaný z dvoch rovnakých alebo rôznych polypeptidových podjednotiek. Bio
synteza podjednotiek je riadená piatimi oddelenými lokusmi ADHJ - ADHs' ktoré s 
výnimkou lokusu ADH. sú na dolnom ramienku chromozómu 4. Podjednotky sa oz
načujú alfa, beta, gama, pí a ern. U podjednotiek beta a gama sa zistili alelizmus, 
teda genetická informácia i postup (génový produkt sa od seba líši štruktúrou). 
Dôsledkom toho je, že takto odlišné enzýmové molekuly katalyzujú premenu eta no-
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lu v organizme rôznou rýchlosťou. Platí to najmä pre enzým s atypickou podjednot
kou beta2, ktorý premieňa etanol na acetaldehyd o 40 - 50 jednotiek rýchlejšie ako 
enzým z obvyklých jednotiek beta 1 podjednotiek. 

Primárna štruktúra podjednotky ADH pri atypickej forme enzýmu má v polohe 
47 namiesto argininu histidin. Táto malá zmena vedie k zmene konformácie 
enzýmovej molekuly a spôsobuje odlišnú katalickú účinnosť . Frekvencia ADH ale l 
(v %) u niektorých populácií je uvedená v tabulke 1 (Kamarýt, Martínek, 1990). 

Tabulka 1. 

Bieli EtITópama 
Bieli Američania 

Frekvencia obvyklej ADH ~ a atypickej formy 
enzýmu ADH ~ u niektorých populácií 

ADH ~ 

85 
95 

Čierm Američania 85 
Ja ponci 

Tabulka 2. 

ženy 

Obvyklá 
ADH 
43/66,2 % 

ženy - Mu ži 

15 

Výskyt obvyklej a atypickej ADH v skupine 303 
nemocných s pretrvávajúcimi chorobami pečene 

N = 65 Muži 

Atypická Obvyklá 
ADH ADH 
22/33,8 % 164 /68,9 % 

obvyklá ADH 207 - 68,9 % 
atypická ADH 96 - 3 1,7 % 

ADH ~ 

15 
5 
5 
85 

N = 238 

Atypická 
ADH 
74/3 1,7 % 

Rýchlejšia premena substrátu etanolu by sa na prvý pohľad mohla zdať pre 
nositela atypickej formy ADH výhodná, ale pravý opak je skutočnosťou. Vyplýva to 
z vyšetrenia oboch typov enzýmov v nekrospiách pečene jednak kontrolnej skupiny, 
jednak v biospiách skupiny chorých s chronickými choroba mi pečene . Zatiaľ čo v 
normálnej populácii je frekvencia atypickej formy ADH 15,6 %, u 303 pacientov s 
hepatopatiami sme zistili frekvenciu 31,7 %. 

Nemožno povedať, že by sa u potatorov (náruživých konzumentov) nevyskytova
la forma ADH častejšie ako u abstinentov, a že by sa tým možno prediponovalo 
nositela pre alkoholizmus. Velmi pravdepodobné však je, že nositelia atypickej 
ADH sú viac náchylni na ochorenie pečene ako nositelia enzýmu obvyklého najmä 
vtedy, keď konzumujú pravidelne alkohol (obyčajne viac než 80 gldenne) a pôsobia 
ešte ďalšie činitele, ako napríklad stav po hepatidíde, zlá životospráva a podobne. 

Atypickú ADH možno teda považovať za dispozičný faktor ochorenia pečene . Nie 
je to iste jedíný faktor, ale iba malý kamienok mozaiky, ktorú nazývame gene
tickým pozadím. Zaujímavým typom izoenzýmu je tzv. pí forma ADH . Táto je inhi
bovaná pyrazolom ako ostatné izoenzýmy ADH a katalyzuje premenu etanolu až je 
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tento k dispozícii vo velkých dávkach. Je možné, že práve tento typ mohol geneticky 
podmieňovať alkoholizmus v dôsledku eufórie navodenej účinnosťou enzýmov 
(Kamarýt, Martínek, 1990). 

Genetická problematika alkoholizmu nie je teda jednoduchá. Pravdepodobne ide 
o polygénny typ dedičnosti, čo znamená, že znak determinujú mnohé dvojice alel z 
mnohých lokusov za spoluúčasti faktorov prostredia. 

Keby ktorákolvek iná choroba napadla našich občanov tak ako alkoholizmus, 
bol by vyhlásený stav národného ohrozenia. Túto myšlienku vyslovil jeden lekár, 
zaoberajúci sa problémom alkoholizmu v Amerike (Bašta). 

Alkoholizmus je choroba, ktorá postihuje nielen státisíce tých, ktorí ochoreli, t . j . 
stali sa závislými od alkoholu, ale i ďalšie státisíce tých, ktorí s nemocnými žijú a 
prichádzajú s nimi do tyku. 

Kto je vlastne alkoholik? Je to človek, ktorého premohla túžba po pití. Táto 
závislosť vzniká u väčšiny rudí buď z dlhodobého zvyšujúceho sa spoločenského pi
tia, alebo z pitia, ktorým si človek pomáha prekonať nejaký psychický problém, ale
bo telesný nedostatok. Nechceme teraz vymenovať všetko, čo predchádza závislosti 
od alkohohlu a čo k nej vedie . Príčin je mnoho, ale žiadny človek, ktorý pravidelne 
pije alkohol, si nemôže byť istý, že ho alkohol nepremôže. Táto túžba po alkohole je 
taká silná, že rodina, priatelia, práca, všetky ludské hodnoty proti tejto túžbe nič 
neznamenajú. V snahe uspokojiť svoju neskrotnú túžbu a potrebu alkoholu je 
schopný kradnúť, podvádzať a pretvarovať sa. Je to najúbohejší človek, ale s podi
vuhodnou hrdosťou, ktorý do poslednej chvíle odmieta pomoc, o ktorej už vie, že je 
nevyhnutná. A potom väčšinou nasleduje pád na dno. Každý alkoholik má to svoje 
dno iné. 

Súhrn 

Človeka závislého od alkoholu by sme mohli definovať ako človeka, ktorému 
požívanie alkoholických nápojov zapríčiňuje trvalý problém v niektorej oblasti jeho 
života. 

Alkohol sa svojimi vlastnosťami a účinkom neuplatňuje u každého jedinca rov
nako a záleží do značnej miery i na rôznych vlastnostiach jednotlivca, najmä na je
ho vyššej nervovej činnosti, na látkovej premene, ich poruchách a individuálnych 
odlišnostiach, dedičnej predispozícii za spoluúčasti faktorov prostredia. 

Nikto nie je predurčený na to, aby sa stal závislým od alkoholu, ale nikto tiež 
nemá vopred istotu, že sa nim nestane. 
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