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Souhrn 

V práci jsou shrn uty poznatky o metabolismu alkoholu: 1. alkoholdehydrogenázou ; 2. mikroso
málním etanolovým oxidačním systémem; 3. katalázou . Dále jsou popsány interakce etanolu 
s metabolismem aminokyselin a sacharidů , podíl etanolu na vznik voloých radikálů s následnou 
lipoperoxidací. Druhá část práce je věnována poškození gastrointestinálního traktu a jater vyvo
lanému etanolem. 

K I í č o v á s I o v a: alkohol -etanol - metabolismus etanolu - alkoholdehydrogenáza - mikroso
mální etanolový oxidační systém- gastrointestinální trakt- játra -ledviny - lipoperoxidace- sa
charidy - aminokyseliny . 

T . Zima: NEW INFORMATION ON THE ALCOHOL METABOLISM 
AND PATHOB IOCHEMISTRY I 

Summary 

lnformation on the alcohol metabolism are summarized: I. by alcohol dehydrogenase , 2. by mic
rosomal e thanol oxydizing system, 3. by catalase . Further, interaction of ethanol metabolism and 
aminoacids and sacharides, thc part of ethanol on the development of free radicals followed by 
lipid peroxidation are described . T he second part deals with the impairment of the gastrointestinal 
tract and liver caused by alcohol. 

Ke y w o r d s: alcohol - Ethanol - Ethanol metabolism- Alcohol dehydrogenase- microsomal et
hanol oxidizing system - gastrointestinal tract - liver- kidney- lipid peroxidation - sacharides
Aminoacids. 

T. Zima: NEUE ERKENNTNISSE UBER DEN METABOLISMUS UND 
DER PATHOBIOCHEMIE DES ALKOHOLS I. 

Zusa mm e n fassu ng 

In der Publikation sind Erkenntnisse iiber den Alkoholmetabolismus zusammengefasst: 
1. durch Alkoholdehydrogenase , 2. durch das mikrosomale Áthanoloxydationssystem. 3. durch 
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K~talase. lm weiteren sind die Interaktion des Atanol mít dem Metabolismus der Aminosiiueren 
und Sacchariden sowie der Antei l des Athanol am E ntstehen der freien Radikale mít folgender 
Lipoperoxydation beschrieben. Der zweite Teil der Arbeit ist der durch Athanol ausgelosten 
Beschiidigung des Gastrointestinaltraktes und der Leber gewidmet. 

S chI li s se I w 6 rte r: Alkohol- Athanol - Athanolmetabolismus- Alkoholdehydrogenase- mik
rosomales Athanoloxydationsystem- Gastrointestinaltrakt- Leber - Nieren- Lipoperoxydation 
- Saccharide- Aminosiiueren. · 

T. 3~Ma: HOBOE B OB~ACTM METABO~M3MA M ITATOBMOXM
MMM A~KOfO~H I. 

P e3IOMe 

B CTaThe pe3IOM~PYIOTCR 3HaH~R o MeTa6oJI~3Me aJIKOrOJIR: 1. aJIKOrOJih.n;er~.n;poreHa-
301'1, 2.M~KpocoMaT~'!ecKoi1 :naHOJIOBOi1 o~cJI~TeJihHOi1 c~cTeMoi1, 3. KaTaJia3oi1. B Hei1, 

KpOMe TOfO, p;aeTCR OTI~CaH~e B3aJ1MO,D;ei1CTBl1fl :3TaHOJia C MeTa60JI~3MOM aMJ1HOK~CJIOT 

~ caxap~,D;OB , a TaKlKe pOJI~ 3TaHOJia np~ B03H~KHOBeH~~ CB060,D;Hh!X pa,D;J1KaJIOB C TIOCJie

,ZJ;yiOI.I.l;ei1 JI~nonepOKCJ1,D;aql1eJ'1: . Bo BTOpOi1 'IaCT~ CTaThl1 yp;eJIReTCRBH~MaH~e Bbi3BaHHOMY 

3TaHOJIOM TIOBpe}!{,Zl;eHl1IO KJ1UJe'!H~Ka ~ ne'!eHJ1. 

K JIIO '! e B hi e c JI oB a: aJIKOrOJih - 3TaHOJI- MeTa6oJIJ13M 3TaHoJia - aJIKoroJihp;er~.n;poreHa-

3a - M~KpOCOMaT~'!eCKaR 3TaH OJIOBaR 0Kl1CJI~TeJihHaR C~CTeMa - K~ille'IH~K - n e'!eHb -

TIO'!Kl1- JI~TIOnepOKC~p;aq~SI - caxap~,D;bl- aM~HOK~CJIOTb!. 

Na celém světě je každý týden publikováno okolo 30 až 50 prací v renomovaných 
časopisech zabývajících se problematikou alkoholu z nejrůznějš ích hledisek . 

Alkohol patří k látkám s nimiž se setká ve svém životě každý v nejrůzněj š ích podo
bách a koncentracích . Lidé pijící alkohol mohou být zařazeni mezi umírněné pijáky 
(sklenice piva, malá sklenka lihoviny denně) anebo kvartáln í pij áky s občasnou těžkou 
ebrietou. Mnoho lidí můžeme zařadit mezi tzv . rizikové pij áky, tj . že muži denně vypijí 
60 g a ženy 40 g etanolu a více (Rosalki , 1991) . Jako smrtelná se uvádí dávka 4 g alko-. 
holu na 1 kg hmotnosti, která odpovídá hladině alkoholu v krvi okolo 5 o/oo. 

Metabolismus etano lu 

Jsou známy tři metabolické cesty alkoholu v lidském organismu: 1. alkoholdehydro
genáza (ADH) ; 2. mikrosomální etanolový oxidační systém (MEOS) a 3. kataláza . Ty
to enzymové systémy odstraní z lidského tě la 90 - 98 % alkoholu a nezměněné zbylé 
množství se vyloučí z těla dechem , potem a močí. Urychlení metabolismu může nastat 
zmnožením a zvýšením aktivity MEOS , zvýšením průtoku krve játry a jejich zvětšením 
nebo zvýšením reoxidace redukovaných ekvivalentů (Mattila, 1990) . Hlavní role v me
tabolismu alkoholu patří cytosolovému enzymu alkoholdehydrogenáze (E .C.l.l.l.l.) , 
(ADH), NAD +- dependentnímu zinkovému metaloenzymu , který katalyzuje přemě
nu etanolu na acetaldehyd. Kromě oxidace alkoholů podílí se i na metabolismu steroidů 
(jejich dehydrogenaci) a omega oxidaci mastných kyselin (Seitz, Kommerell, 1985) . 
Steroidy a katecholaminy jsou metabolizovány ADH I , která má pro ně vysokou kata
lytickou aktivitu. ADH se tak účastní metabolismu neurotransmiterů (Yasunami 
a spol., 1990). Existuje mnoho dimerických izoenzymů lidské ADH v řadě tkání. Tři 

288 



T. ZIMA/ OVÉ POZNATKY O METABOLISMU A PATOBIOCHEMII ALKOHOLU 
I. ČÁST 

třídy byly charakte rizovány substrátovou specifitou a dalšími chemicko-fyzikálními 
vlast nostmi. Třída ADH I - je klasická jaterní ADH a její dimery jsou tvořeny ze tří 
diferentních podjednotek alfa , beta a gama. Tyto podjednotky jsou kódovány odděle
nými geny ADH I - 3. Geny ADH 2 a ADH 3 jsou polymorfní a kódují podjednotky 
beta I , 2, 3, a gama I , 2. Třída ADH ll - se sk ládá z pí řetězců , jejichž genetická in
formace je kódována genem ADH 4. Funkce pí řetězců se uplatňuje i v metabolismu 
norepinefrinu (Sellin a spol. , 1991). Třída ADH III - s chí řetězci je identická s gluta
thion-dependentní formaldehyddehydrogenázou a určena genem ADH S. Sekvence 
cDNA jsou popsány pro všechny třídy ADH , ale genová struktura je známa pouze pro 
třídu ADH I. Lidský gen pro ADH I - 3 a S je lokalizován na chromozóm 4 region 
q21 - 2S a gen ADH 4 na 4q22. Strukturně je třída ADH II tvořena enzymy s od lišnými 
kinetickými vlastnostmi a substrátovou specifitou od ostatních tříd. Gen ADH ll za
hrnuje region 21 kb proti ADH I genům , které maj í 10- 14 kb (Bahr-Lindstrom a spol. , 
1991) . Třída III - se sk ládá z hlavní anodické formy Chí l se známou strukturou 
a z minoritní formy- anodické Chí 2. Minoritní forma má identické sekvence s majo
ritní formou . Jedná se asi o stejný produkt translace s modifikací minoritní formy, za
tím chemicky nedetekovatelný. To potvrzuje , že i třída III má elektroforeticky odlišné 
podjednotky (Kaiser a spol., 1991) . Existuje vyšší podobnost mezi 2 sekvencemi stej né 
třídy AD H různých druhů savců (zhruba 80%) než mezi různými třídami stejného dru
hu (asi 60-70 % ). Multiplikace třídy ADH I poukazuje na evoluční vývoj savců (Ya
sunami a spol. , 1990) . ADH je vývojově a sexuálně regulována. Crabb uvádí, že 
androgeny ov l ivň ují sekreci STH , který se upl atňuje při expresi ADH v játrech u obou 
pohlaví s různou aktivitou. U fétu je nízká hladina ADH , ale již v prvn ím roce života 
dosah uje totožné hladiny , jakou nalézáme u dospělých (Wright a spol., l98Sa). Aktivita 
ADH je popisována v celé řadě tkání včetně jater a žaludku (Vallee , Bazzone, 1983; 
Cederbaum a spol. , 197S), také v ledvinách, ováriích, děloze , varlatech , nadvarlatech , 
nadledvinách, sítnici a rohovce , kde např. tato aktivita představuj e 0,6% celkové ak
tivity ADH v organismu . Práce z roku 1990 a 1991 popisuje nové řetězce ADH. Prav
děpodobně se jedná o novou třídu ADH IV a ADH V. Při požití koncentrovaného 
alkoholu se významně uplatňují izoenzymy ADH lokalizované v gastrointestinálním 
traktu převážně v žaludku , které zahájí metabolismus alkoholu ještě před jeho vstupem 
do systémového oběhu . Z mukózy žaludku byly izolovány tři form y ADH , anodický 
chí řetězec ADH III , katodický řetězec gama ADH I a nový řetezec s pomalou kato
dickou pohyblivostí, který byl nazván sigma . Sigma řetězec je s ilně inhibován 4-metyl 
pyrazolem, což by naznačova lo příslušnost do třídy ADH II , ale další vlastnosti nesvěd

čí pro toto zařazen í. Významně se uplatňuj e při metabolismu etanolu v žaludku . Inter
akce mezi metabolismem mastných kyselin a etanolem je známa . Při oxidaci etanolu 
ADH se spotřebovává NAD +, což vede k poklesu beta oxidace mastných kyselin . 
ADH "soutěží" s beta-hydroxyacyl-Co-A dehydrogenázou o NAD + (Handler , Thur
man, 1988). ADH katalyzuje oxidaci intermediálních alkoholů (např . geraniol, farne 
sol) ve spojení s metabolismem mevalonátu . Oxidační aktivita ADH klesá v závislosti 
na ře tězci od gama 1 řetězce, přes alfu, pí , beta k řetězcům chí. Metabolismus meva
lonátu je spojen s metabolismem leucinu vedoucím k tvorbě HMG-CoA. Souvislost 
mezi metabolismem mevalonátu a etanolu může mít význam v regulaci sérového cho
lesterolu (Keung, 1991) . 

4-hydroxyalkenaly (4-HA), cytotoxické produkty lipoperoxidace jsou substráty 
ADH . Třída ADH I a ADH II redukuje alifatické 4-HA s řetězcem o S až 1S uhlících , 
třída ADH III je inaktivní pro tyto substráty. Oxidace probíhá na 4-0H skupině . Re-
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tinoldehydrogenázová aktivita ADH hraje regulační roli v biosyntetické cestě kyseliny 
retinové. ADH přeměňuje ret inol na retina! a následná přeměna může pokračovat na 
kyselinu retinovou AIDH. Etanol působí jako kompetitivní inhibitor přeměny retinolu 
na kyselinu retinovou , což hraje kritickou roli vmorfogenezi řady tkání , hlavně páteřního 
oblouku a nervové tkáně. Promotorová aktivita genu ADH 3 je aktivována kyselinou 
retinovou (Duester a spol.. 1991). Aktivita ADH je snížená chlorpromazinem, imipra
minem , chlorimipraminem , amitriptylinem, amphetaminem, kodeinem, ethosuximi
dem, morfinem , clomethiasolem, nitrazepamem. Li2C03, theophylinem, fenobarbita
lem. Tyto látky vedou buď k poklesu nebo inhibici ADH. Bez efektu na ADH je podání 
barbitalu , thiopentalu, diazepamu, kofeinu . Aktivace ADH byla pozorována u pheny
toinu. Pyrazol, kyselina listová, metronidazol , propranolon , primaquin jsou inhibitory 
ADH. Jako aktivátor a inhibitor se může chovat chlorimipramin a imipramin v závislos
ti na požité dávce (Roig a spol., 199 1) . 

ADH je kompetitivnc! inhibována pyrazolem a 4-methyl pyrazolem (Mottila , 1990) . 
Je saturována při koncentraci etanolu v krvi nad 1 'Yoo, což terapeuticky využíváme při 
intoxikaci metanolem a ethylen glykolem. Metadoxin akceleruje eliminaci etanolu 
z organismu. Snižuje hladinu etanolu a acetaldehydu v krvi pravděpodobně zvýšením 
syntézy nebo stabi lity systémů oxidujících etanol nebo možnou zvýšenou renální exkre
cí etanolu . Nebyla nalezena aktivace ADH a AIDH metadoxinem (Pares a spol., 
1991). 

Vznikající . acetaldehyd je dále metabolizován aldehyddehydrogenázou 
(E .C. l.2. 1.3.) (AIDH) na konečný produkt acetát, kter)• se může zapoji t do řady me
tabolických dějů organismu. AIDH se vyskytuje v řadě izoenzymů . Jsou lokalizovány 
v cytosolu, mitochondriích a mikrosomech skoro ve všech studovaných tkáních s vyso
kou aktivitou v játrech a v tkáních . které jsou v přímém kontaktu se zevním prostředím 
- v pl ících, v gastrointestináln ím traktu, kde se uplatňují nejen při oxidaci endogenních . 
ale i exogenn lch aldehydů . Existují dva mitochondriální izoenzymy s vy~okou a nízkou 
Km a cytosolový s vysokou Km (Tsai, Senior, 1991) . Tři lidské jaterní izoenzymy 
AlDH - E1, E2, E3 mají širokou substrátovou aktivitu pro aldehydy . Vznikající ace
taldehyd je oxidován na acetát, který může být dále metabolizován na cholesterol, 
mastné kyseliny a jejich estery. To vede k inhibici citrátového cyklu acetaldehydem 
a metabolismus acetátu Krebsovým cyklem je snížen (Ryzlak a spol., 1991). V játrech 
etyliků je snížená aktivita A lDH, a tak se akumuluje cytotoxický a steatotický účinek 
produktů peroxidace cholesterolu - cholesta-3 ,5 dien-7-on a cholesta-4 .6-dien-3-on . 
A1DH je inhibován disulfiramem a calciumkarbimidem, které vedou k antabusové 
reakci s flushem, bušením a bolestí hlavy, dyspnoí , zvracením, hypotenzí , žízní spo
jenou se vzestupem acetaldehydu (Mattila , 1990) . U skupin obyvatel především v Asii 
je popisován defekt Al OH, který se projeví po požití alkoholu jako antabusová reak
ce. Dochází u nich ke zvýšení hladiny acetaldehydu v krvi se zvýšeným vylučováním 
epinefrinu a norepinefrinu do moči , protože stoupá hladina katecholaminů v krvi 
a v moči (Mizoi a spol., 1979) . Acetaldehyd se váže na nukleové kyseliny, fosfolipidy, 
ale především na proteiny včetně albuminu , kolagenu, tubulinu a hemoglobinu. a tak 
může měnit jejich strukturu a funkci . Měření acetaldehydu vázaného na proteiny 
slouží k monitorování alkoholismu obdobně jako sledování glykovaného hemoglobinu 
u diabetiků . Hladiny acetaldehydu a etanolu po jeho požití jsou si přímo úměrné (Pe
terson, Scott , 1989) . Aktivuje syntézu kolagenu a stimuluje lipoperoxidaci . Je popiso
váno poškození organismu na základě imunitní reakce vyvolané acetaldehydem navá
zaným na proteiny (Lieber, 1990) . Acetaldehyd se váže s volnými aminoskupinami pro-
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teinů zvláště s lysinovými zbytky intracelulárních proteinů prostředníctvím Schiffovy 
báze. Acetaldehyd působí jako hapten a spolu s proteiny se projevuje jako neoantigen 
aktivující buněčnou a humorální imunitní reakci proti etanolem alterovaným hepato
cytům (Zctterman, 1991). Zvýšená tvorba proti látek proti acetaldehydu vázanému na 
proteiny může sloužit jako včasný marker abúzu etanolu . V počínajícím stadiu imuno
histochemicky zjišťujeme protilátky v okolí centrální veny (Niemela a spol. , 1990) . Mě
ření lgA odpovědi na acetaldehydové epitopy může být specifickým markerem abúzu 
etanolu, ale tyto protilátky jsou přítomny jak u alkoholiků, tak byly obdobné protilátky 
nalezeny u zdravých jedinců a jaterních tézí bez souvislosti s abúzem etanolu. U alko
holiků stoupá hladina IgA a jeho depozita působí jako chemotaktický stimul pro poly
morfonukleární neutrofily uplatňující se nejen u alkoholické hepatitidy. Zvýšení IgA 
může být způsobeno : 1. poškozením žaludeční a střevní mukózy, stimulující sekreci 
lgA; 2. zvýšením syntézy IgA a snížením jeho degradace; 3. zvýšením spontánní pro
dukce lgA v periferních mononukleárech . Reaktivitu IgM s acetaldehydem vázaným 
na proteiny nacházíme u mírných pijáků a jaterních lézí bez souvislosti s abúzem etanolu 
(Lieber, 1990; Worrall a spol., 1991). 

V roce 1968 Lieber a DeCarli popsali mikrosomální etanolový oxidační systém (dále 
jen MEOS) jako jeden z izoenzymů cytochromu P450 označovaný jako oxidáza se smí
šenou funkcí. V současnosti se MEOS také nazývá cytochrom P450IIE1 a jeho gen byl 
lokalizován na chromozóm 10 a u laboratorního pot kana na chromozóm 7 (Lieber, 
1990). Systém P450 obsahuje FMN/FAD, NADPH- cytochrom P450 reduk tázu a fos
folipid. P450IIE1 je jeden ze členů rodiny cytochromu P450IIE prokázaný Southern 
bloting analýzou, složený z 492 aminokyselin (Koop, Tierney, 1990). Jsou jím metabo
lizovány etanol, benzen, fenol, nitrosodimetylamin , acetaminophen, tetrachlormetan 
a celá řada dalších látek včetně vitamínu D (Laitinen a spol., 1991). Tento izoenzym 
je přítomen v endoplazmatickém retikulu jater, ledvi n , plic , placenty , mozku i kůži, 
tj. především v orgánech, které jsou ve styku se zevním prostředím (Koop, Tierney, 
1990; Brady a spol. , 1991) . Je indukovatelný nejen alkoholem, ale řadou látek, např . 

acetanmi nofenem , tetrachlormetanem, ketony, alkoholy, izoniazidem, benzenem, py
razolem, organickými sulfáty a pod . To vede při chronickém etylizmu ke zrychlení eli
minace etanolu z organismu ze standardních hodnot 0,07 - 0,15 "'oo na hodnoty 0,2-
0,3 %o za hodinu (Brady a spol., 1991) . Katalyzuje první krok glukogenické cesty z ace
tonu, což má význam při jeho lokalizaci v mozku , kde jsou ketony značně utilizovány 
(Koop , Tierney, 1990) . Indukce P450IIE 1 je také přítomna v Kupfferových buňkách , 

které e podílejí na fibrogenezi jaterní tkáně a produkují interleukin 1, který je regu
látorem syntézy jaterních proteinů včetně P450 (Koop a spol. , 1991). Zároveň dochází 
ke zmnožení hladkého endoplazmatického retikula, které se může uplatňovat jako je
den z mechanismů perivenulární toxicity etanolu a dalších látek aktivujících P450IIE1 
(Lieber, 1990) . Je inhibován a inaktivován disulfiramem , který má protektivní funkci 
proti chemicky indukované toxicitě a karcinogenezi vyvolané cytochromem P450IIE1 
(Brady a spol. , 1991). Stabilita MEOSu je komplexně regulována transkripční aktivi
tou a stabilizací mRNA , zvýšením mRNA translability a poklesem degradace proteinů . 
Základním regulačním mechanismem však zůstává účinek indukujících látek , věk , po
hlaví spolu s nutričním a hormonálním stavem jedince. P450IIE1 není detekován 
v neonatálních játrech , ale jeho mRNA se objevuje již několik hodin po narození 
(Koop, Tierney , 1990) . 
Nejméně významnou roli v metabolismu etanolu má kataláza (E.C.l.11.1.6) lokali

zovaná v perosisomech s popisovanou aktivitou pro oxidaci etanolu i v CNS. Limitují-
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cím faktorem peroxidace etanolu katalázou je malé množství vytvořeného H,O, , které 
by bylo potřebné pro metabolismus etanolu (Handler , Thurman, 1988) . Túito-enzym 
zahrnujeme mezi antioxidační systémy. 

Etanol a lipoperoxidace 

Oxidace etanolu vede k tvorbě volných radikálů, které jsou příčinou lipoperoxidace 
buněčných membrán s tvorbou aldehydů jako jejich produktů , např. malondialdehydu 
a 4-hydroxynonenalu . Lipoperoxidace mitochondriální membrány vede k nabobtnání 
a lýze mitochondrie . Tyto aldehydy jsou substrátem pro AlDH, 4-hydroxynonenal pro 
mitochondriální AlDH s vysokou i nízkou Km a cytosolovou AlDH s vysokou Km . 
Jedná se tak o účinný kompetitivní nebo smíšený inhibitor oxidace jaterních a ldehydů 
cestou AlDH, a tak může zvyšovat hepatocelulární toxicitu aldehydů jako jeden z mož
ných patobiochemických faktorů jaterních onemocnění (Mitchel , Peterson , 1991) . 
4-hydroxyalkenaly inhibují též aktivitu mnoha enzymů, syntézu DNA a proteinů . 
Buňky obsahuj í dvě skupiny antioxidačních systémů. které ji mohou chránit před 

poškozením vyvolaným volnými radikály a lipoperoxidací. První zahrnuje antioxidační 
substráty- askorbát, thioly , karotenoidy, tokoferoly , bilirubin , GSH (Sellin a spol.. 
1991). Druhý obsahuje antioxidační enzymy- Cu-Zn superoxiddismutáza (SOD) a glu
tationperoxidáza (GPx) . Allopurinol působí jako inhibitor xantinoxidázy. má protek
tivní účinky proti volným radikálům a oxidačnímu stresu (Houze a spol.. 1991). 

Acetaldehyd tvořený v játrech nebo v mozku poškozuje transketolázu (klíčový en
zym metabolismu thiaminu) vazbou na její proteinovou část nebo vznikem cytotoxic
kých volných radikálů . Spolu s poklesem thiamin-dependentních enzymů stoupá ana
erobní glykolýza vedoucí k narušení intracelulárního pH a ke snížení účinnosti anti
oxidačních systémú tkání (Rosalki, 1991) . 

U akutní intoxikace etanolem se zvyšuje koncentrace malondialdehydu v plazmě při
bližně za 4 hodiny po podání a GSH za 5 hodin spolu se zvýšením GSSH. To potvrzuje , 
že jeden z možných mechanismů akutní toxicity etanolu je lipoperoxidace a tvorba vol 
ných radikálů . Vzestup GSH můžeme vysvětlit několika způsoby: 1. zvýšeným uvolňo
váním GSH z jater; 2. vzestupem prútoku krve játry a vyplavením GSH z jater: 3. pří
mým mechanismem etanolu na membránu hepatocytu (Vendemiale a spol., 1989) . 

Akutní podání etanolu snižuje v experimentu hladinu vitamínu C a E v mozečku , 
a tak se může zvýšení volných radikálů významně podílet na vývoji mozečkové ische
mie . Alkohol při akutním i chronickém abúzu snižuje aktivitu SOD v játrech . mozku 
a jaterní GPx. Stoupá mitochondriální produkce superoxidu v játrech (Seli in a spol. , 
1991; Rouach a spol., 1987). Spolu s lipoperoxidací klesá glutation a S-adcnosyl-L-met
hionin, který má esenciální roli v metabolismu fosfolipidů a v zachování struktury 
a funkce membrán (Lieber, 1990; Tanner a spol., 1986). Chronický etylismus vyvolává 
změny v antioxidačních ochranných systémech člověka, klesá hladina vitamínu E, se
lenu , zinku a mědi , které jsou součástí antioxidačních enzymů (SOD, GPx). (Houze 
a spol., 1991; Tanner a spol., 1986). Množství vitamínu A v játrech je nižší a studie 
uvádějí sníženou nebo nezměněnou absorbci tohoto vitamínu při chronickém etylismu 
(Hornby a spol., 1991). Na změny plazmatické koncentrace GSH u chronického etyl
ismu není jednoznačný názor (Vendemiale, 1989). Hladina GSSH a poměr GSSH ku 
GSH je u alkoholiků nižší (Higgins , Hemingway, 1991). 

Alkohol a sacharidy 

Etanol snižuje hladinu glukózy v krvi až k možnému hypoglykemickému kómatu. 

292 



T. ZIMA/ NOVÉ POZNATKY O METABOLISMU A PATOBIOCHEMII ALKOHOLU 
I. ČÁST 

Dochází k interferenci metabolismu etanolu a glukoneogenezy inhibicí vstupních sub
strátů nebo poklesem poměru NAD +: NADH v cytosolu hepatocytu. Po podání etanolu 
se zvyšuje hladina laktátu , poměr laktátu : pyruvátu (Dittmar, Hetenyi , 1978) a poměr 
NADH/NAD +, který inhibuje cytosolovou pyruvátkarboxykinázu (enzym potřebný při 
glukoneogenezi (Bode a spol., 1979). Glukoneogeneza z pyruvátu v kůře ledvin , kde 
je nízká aktivita ADH , není inhibována (Krebs a spol. , 1969) . Metabolismus etanolu 
je regulován hladinou reoxidace NADH v játrech. Metabolity reoxidující NADH jako 
např . pyruvát a alanin zvyšují jeho metabolismus (Bode a spol., 1979) . Limitující pro 
NADH oxidaci je transport redukujících ekvivalentů do mitochondrie a elektronový 
tok v dýchacím řetězci . Fruktóza nepřímo stimuluje oxidaci etanolu zvýšením spotřeby 
energie v játrech . která je vyvolána přeměnou fruktózy na glukózu (Scholz, Nohl, 
1976) . U lidí umožňuje rychlou reoxidaci NADH na NAD + a tímto mechanismem se 
může zrychlit metabolismus etanolu. Tato cesta vede k rychlé fosforylaci fruktózy s po
klesem ATP bez snížení hladiny u acetaldehydu (Mattila, 1990) . Jestliže stoupá oxida
tivní fosforylace , zároveň dochází ke zvýšení kapacity dýchacího řetězce oxidovat re
dukující ekvivalenty z metabolismu etanolu (Bode a spol. , 1979; Scholz, Nohl , 1976). 

Alkohol a aminoky s eliny 

Akutní podání etanolu vede ke snížení koncentrace většiny AK v plazmě, u experi
mentálních zvířat je pozorován pokles 18 z 20 aminokyselin v průměru o 29% . Existují 
dva možné mechanismy tohoto účinku: vliv oxidace etanolu na zvýšení poměru 
NADH : NAD + a mechanismus zprostředkovaný beta adrenergními receptory. Při 
chronickém etylismu se rozvíjí tolerance na pokles plazmatických hladin aminokyselin, 
což je způsobeno farmakokinetickým i farmakodynamickým mechanismem. Učinek 
etanolu na dvě aminokyseliny v mozku je zajímavý . Tyrosin a tryptofan jsou prekurso
ry mono-aminoergních neurotransmiterů (adrenalinu, noradrenalinu , dopaminu z lyro
sinu a 5-hydroxytryptaminu z tryptofanu) , které jsou do mozku transportovány speci
fick ým transportním systémem. Při chronickém etylismu dochází ke zvýšení koncentra
ce tyrosinu , tryptofanu a dopaminu v mozku , rozporné jsou nálezy na plazmatické 
hladiny valinu , leucinu , izoleucinu , phenylalaninu a methioninu (Hagman , Eriksson , 
1991) . Akumulace proteinů v játrech stoupá při chronickém abúzu etanolu, který inhi
buj e degradaci proteinů s poklesem autofagosomů a autolyzosomů . Tento nález svědčf 
o tom, že je inhibována lyzosomální sekvestrace proteinů. Účinek etanolu na sníženou 
tvo rbu autofagosomů je neznámý. Akumulaci můžeme také vysvětlit zvýšením 
množství proteinů vázaného na mastné kyseliny. Jedná se jak o změny syntézy, tak 
i degradace proteinů (Poso , Hirsimaki , 1991). 

Alk o hol a ga s trointestinální trakt 

Začá t e k metabolismu etanolu v žaludku předurčuje jeho hladinu v krvi a eliminační 
kř i vk u . Hl adověn í snižuje first pass stejně jako léky blokující ADH , což má za násle
dek zvýšenou hladinu alkoholu v krvi. Zaludeční mukóza s ADH slouží jako ochranná 
bariéra proti systémové toxicitě etanolu . Vliv na ni má chronický etylismus, věk a po
hlav í jedince, u žen je first pass nižš í (Wright , 1991) . Hladovění vede také k rychlejší
mu přesunu potravy do duodena (Roine a spol. , 199 1) . U starších osob nacházíme při 
stej né dávce vyšší hladiny etanolu v krvi než u mladých j edinců vlivem menšího di stri
bučn ího objemu ce lkové tě l es né vody a redukci svalové hmoty. Etanol vyvolává různé 
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histologické změny žaludečn í sliznice s přímou závislostí na koncentraci nápoje . Kon
centrované nápoje (20- 40 % ) vyvolávají spasmus pyloru , etanol je pomaleji vstřebá- . 
ván, a tak je v delším kontaktu s ADH (Mattila , 1990; Raine a spol. , 199 1). Nápoje 
s vyšším obsahem etanolu způsobuj í hemoragické léze sliznice žaludku (Takeuchi 
a spol. , 1988) . 

Při abúzu alkoholu sé setkáváme s ezofagitidou, erozívní gastritidou s možným krvá
cením , Mallory-Weisovým syndromem a atrofií žaludeční sliznice (Harrisons, 1991). 
Hyperémie a eroze sliznice jsou diskutovány jako faktory vedoucí k chronické gastri
tidě. U většiny alkoholiků můžeme považovat nález Helicobacter pylo ri za spolupůso
bící agens při rozvoji chronické gastritidy (Uppal a spol. , 1991) . Na poškození žaludeč
ní sliznice se podílí etanol několika mechanismy . Stimuluje zvýšenou sekreci HCI 
a působí jako rozpouštědlo ochranné bariéry sliznice a fosfolipidů v membránách . Mik
rovaskulární změny v submukose uvolňují volné radikály (Siech a spol. , 1991). Exces 
je charakterizován edémem mukózy, subepiteliálními hemoragiemi , buněčnou exfolia
cí a infiltrací zánětlivými buňkami . Iniciáln í je disrupce cévních endotelií se zvýšenou 
permeabilitou a tvořícím se edémem se "zvýšením - nadzvednutím" epitelu . Etanol 
zvyšuje adherenci neutrofilů k endoteliím a poškozuje je spolu s hydroxylovými radi
kály . Neutrofily mají rozhodující roli v této zánětlivé reakci , ale mechanismus jejich 
aktivace etanolem je nejasný. Vytvářené volné radikály xantinoxidázou mohou n apřík
lad přitahovat neutrofily do mukózy (Kvietys a spol. , 1990) . Antioxidační enzymy jako 
superoxiddismutáza a kataláza mají ochranný účinek před poškozením žaludečn í sliz
nice etanolem. Mechanismus poškození žaludeční sliznice je pravděpodobně multifak
toriální se zánětli~ou reakcí. s podílem produktů arachidonového metabolismu , masto
cytů a volných radikálů . 

Je popisován prb tektivrif vliv alkoholu na tvorbu žlučových kamenů (Wright.a spol., 
l985b) . . 

Duodenální pH je dáno součtem pH žaludeční a pankreatické šťávy , protože při po
žití etanolu dochází k většín;!u výdej i HCI v žaludku. Klesající pH vyvolá uvolnění se
kretinu. Tyto reakce sekundárně zvýší sekreci pankreatické šťávy s nadbytkem bikar
bonátu (Tsai a spol., 1991) . Osmotický tlak v duodenu může též vyvolat regurgitaci 
obsahu do pankreatického vývodu. Při excesu se rozvíjí edém pankreatu . Po podání 
etanolu se snižuje průtok krve pankreatem při zvýšené rezistenci v mikrocirkulaci . Do
minuj í nekrózy v periférii lobulů dané rovnoměrnou distribucí etanolu do celkové tě
lesné vody (Letko a spol. , 1991). Etanol může aktivovat fosfolipázu Ca prostřednic
tvím inositol trifosfátu zvětšuje koncentraci Ca2+ . Tento podnět může vyvolat hyper
sekreci e nzymů založenou na účinku Ca2± dependentních proteinkináz. Cholecysto
kininem, sekretinem a vasoaktivním peptidem vyvolané zvýšení sekrece amylázy je in
hibováno etanolem, který naopak zvýší adenylátcyklázovou aktivitu a celulární 3,5 mo
nofosfát (Uhleman a spol., 1979). Mechanismus poškození pankreatu je dán nejspíše 
kombinací ischemických změn s účinky etanolu, které zvyšují vulnerabilitu pankreatu 
k atace enzymů , k radikálovým reakcím a lipoperoxidaci (Siech a spol. , 1991) . 

Excesy v konzumaci etanolu vedou k diarhoe , dyspepsii , nausee a malnutrici. Vyvo
lávají morfologické změny , porušují absorpci živin a vitamínů inhibicí aktivního tran
sportu nebo snížením aktivity enzymů . Etanol zvětšuje slizniční permeabilitu , alteruje 
motilitu střev a poškozuje vstřebávání vody a elektrolytů . Za 45 minut je max imum 
požité dávky v duodenu a v proximálním jej unu . Akutně může vyvolat hemoragické 
eroze, hemoragie v lamina propria za 4- 16 hodin , erytém, drobivost mukózy , ztrátu 
epitelií , subepiteliáln í puchýře a infiltraci zánětlivými buňkami . Předpokládá se účast 
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zánětlivých mediátorů. Etanol uvolňuje histamin, snižuje inhibici histaminových recep
torů 1, 2 a prostaglandin E2 zmírňuje vyvolané mikrovaskulární změny . Akutní téze 
jsou rychle reverzibilní. U chronického etylismu jsou mitochondriální abnormality, di
latace endoplazmatického retikula i Golgiho komplexu a deficit folátu nalézáme v mu
kóze . Klky jsou snížené s redukovanou slizniční plochou . Goldblat popisuje hyperplá
zii a metaplázii buněk. Nacházíme až dvojnásobné zmnožení počtu intra~piteliálních 
mononukleárů , bakteriální adheze a řídký glykokalyx. Tyto změny jsou abstinencí čás
tečně reverzibilní. Zvýšená permeabilita pro makromolekuly při akutním požití etano
lu je dána destabilizací intercelulární tight junctions enterocytů . Je to možnost pro zvý
šenou absorpci makromolekulárních antigenů . Zlepšuje se absorpce toxických látek 
původně neabsorbovatelných do systémové cirkulace, což může vést k utrice, potravi" 
nové alergii apod . Při zvýšené permeabilitě dochází také ke ztrátám látek z krevního 
oběhu do lumen GIT. Akutní požití etanolu zvýší motilitu duodena a střevní peristal
tiku , která způsobí průjmy u těžkých pijáků. ~ada střevních enzymů je alterována . 
Aktivita mitochondriálních enzymů bývá nižší a mikrosomálních vyšší. Nacházíme sní
žené disacharidázy , laktázovou aktivitu, která je spolupůsobícím faktorem intolerance 
mléka s diarhoe u alkoholiků s periodami těžkého abúzu . GMT je zvýšená , aktivita 
alkalické fosfatázy je hodnocena rozporně. Etanol inhibuje v kartáčovém lemu a bazo
laterální membráně Na +-K + -ATPázu a s tím i energetický transportní mechanismus. 
Guanylátcykláza je inhibována a adenylátcykláza je zvýšená (vyšší i cAMP), což se 
uplatňuje ve zvýšení intest.inální sekrece Na+ a vody. Na +-K + ATPáza , adenylátcyklá
za a guanylátcykláza se podílejí na aktivním transportu aminokyselin a glukózy. Bakte
riální flóra se odlišuje kvalitativně i kvantitativně od flóry zdravých jedinců. Nacházíme 
zde více koliformní, gram-negativní a anaerobní bakterie. U jaterních alkoholických 
tézí se můžeme setkat s endotoxémií. Akutní podání etanolu inhibuje transport glukó
zy a hexóz, u kalcia se popisuje zvýšená i snížená absorpce a u železitých iontů je vyšší. 
Absorpce vody a elektrolytů, lipidů , riboflavinu, vitamínů A, D, K, E , železitých iontů 
a hořčíku je beze změn . U folátu , thiaminu, askorbátu, zinku a aminokyselin je redu
kovaná. Chronický etylismus zvětšuje pasívní permeabilitu glukózy, u lipidů jsou roz
porné výsledky (zvýšení i snížení) jejich absorpce. Voda s elektrolyty, folát, thiamin, 
cobalamin, kalcium a zinek mají sníženou absorpci . Pyridoxin a vitamíny A, D , K, 
E jsou beze změn . Sekundárně vlivem chronické téze pankreatu, cholestázy nebo 
cirhózy dochází k steatorhoe s malabsorpcí lipidů spolu s vitamíny A, D , K, E. Při 
nižší sekreci IgA v jejunu je vyšší výskyt intestinálních infekcí (Parsson, 1991). 

Alkohol a játra 

Při dlouhodobé denní spotřebě u mužů nad 60 g etanolu a u žen nad 20 g je větší 
riziko jaterní cirhózy. Uvádí se několik možných mechanismů poškození jaterní tkáně 
etanoiem: 1. toxicita acetaldehydu; 2. změna poměru NADH/NAD+ spojená s acidó
zou; 3. porušení cytoskeletu; 4. inhibice syntézy proteinů a jejich sekrece; 5. relativní 
centrální hypoxie; 6. aktivace fibrogeneze; 7. zvýšená tvorba volných radikálů s lipope
roxidací; 8. imunologický mechanismus. 

U alkoholiků je zvýšená GMT, AST, CK, ornitinkarbamoyltransferáza (Konttinen 
a spol., 1970). Jako jednoduchý index k diagnostice alkoholické jaterní téze lze použít 
stanovení GMT, protrombinového času a apoproteinu A (Poynard a spol., 1991). 

U jaterních onemocnění vyvolaných alkoholem histologicky nalézáme megamito
chondrie, balónovou degeneraci. Malloryho hyalinní tělíska, perisinusoidální fibrózu, 
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centrální sklerózující hyalinní fibrózu. Etanol také stimuluje syntézu endoplazmatické
ho retikula, kde ve vyšší míře vznikají apoproteiny ( Christoffersen, J unge, 1991). A kut
ní podání etanolu tlumí syntézu urey poklesem poměru NAD+ /NADH. Inhibuje tran
sport aminokyselin v hepatocytu s následným nižším uvolněním proteinů, akumulací 
aminokyselin (Jensen a spol., 1991) a stimulací tvorby mastných kyselin (Booth a spol., 
1991) . Na počátku při aktivované syntéze proteinů je nadbytek triacylglycerolů a choles
terolu transportován z hepatocytu do krve s vyššími hladinami lipidů , VLOL, choles
terolu . Nerovnováha mezi vznikem a uvolněním vlivem porušené proteosyntézy vyvolá 
akumulaci lipidů v cytoplazmě se zánětlivou granulocytární infiltrací a reparací buněk 
(Eguchi a spol., 1991). Změna poměru NADH/NAD + a NADPH/NADPzvyšuje jaterní 
NAD+ + kinázovou aktivitu a syntéza NADPH stimuluje pentózový cyklus (Akinshola 
a spol., 1991). Desetinásobně vyšší tok malát-aspartátového člunku a inhibice citráto
vého cyklu při oxidaci etanolu je spojena s charakteristickými změnami cytosolové 
a mitochondriální koncentrace malátu , 2-oxoglutarátu , glutamátu a citrátu. Malát 
aspartátový člunek je spuštěn snížením cytosolové koncentrace oxalacetátu, což vede 
k většímu uvolnění 2-oxoglutarátu a aspartátu z mitochondrií. Etanol inhibuje glyko
lýzu , Krebsův cyklus a beta oxidaci mastných kyselin. Inhibice glykolýzy je dána změ
nami redukujících ekvivalentů (Soboli a spol., 1981). Změna poměru laktátu : pyruvátu 
vyvolá řadu metabolických abnormalit. Při hyperlaktidémii stoupá hladina kyseliny 
močové v séru s nižším vylučováním ledvinami a následnou sekundární hyperurikémií . 

Alkoholická ketoacidóza je spojena s hyponatrl!mií, hypokalémií , hypofosfatémií , 
hyperglycémií , hypokalcémií , hypomagnézinémií , nauzeou , bolestí břicha, zvracením, 
tachykardií , tachypnoí a hypote rmií. Dochází k depleci extracelulárního objemu , ale 
tento stav je rychle reverzibilní s nízkou mortalitou. Při vyšším poměru NADH/NAD 
a inhibici citrátového cyklu je větší přeměna acetacetátu na beta-hydroxymáselnou ky
selinu, nižší glukoneogeneza a hladina inzulínu. Uvolněný glukagon redukuje hodnoty 
malonylu Co-A se zvýšením karnitinu a acyltransferázu vedoucí k beta oxidaci . Extra
celulární deplece zvyšuje katecholaminy , kortisol , růstový hormon a glukagon (Wrenn 
a spol., 1991). Chronický etylismus aktivuje tkáňové dýchání a vyvolává relativní hypo
xii perivenulární oblasti (Ji a spol. , 1980) . Při akutním podání etanolu glukagon a acetal
dehyd zvýší portální průtok krve a hladinu adenosinu jako tkáňového vasodilatátoru. 
Tyto reakce působí proti rozvoji hypoxie (Orrego a spol. , 1988) . Abúzus etanolu vede 
k depleci GSH a změnám poměru GSSH k GSH (Adams a spol., 1990) . 

Sérové IgA je vyšší u jaterních onemocnění vyvolaných alkoholem pravděpodobně 
vlivem aktivace 8-Iymfocytů (Deviere a spol. , 199 1) . Clearence mikroagregátů albumi
nů a endotoxinů je snížená u akutního i chronického podání etanolu . Akutní podání 
etanolu prostřednictvím leukocytů , trombocytů a endoteliálních buněk stimuluje Kup
ferovy buňky , které produkují řadu látek jako TNF-alfa , IL-1, IL-6, kyslíkové radiká
ly . Tyto mediátory aktivují leukocyty , trombocyty, sinusoidální buňky a přeměnu Ito 
tukových buněk na myofibroblastům podobné buň ky (myofibroblast likc cells) produ
kující kolagen a proteoglykany (Eguchi a spol. , 1991). U cirhotiků stoupá hladina pro
linu , hydroxyprolinu , laktátu a peptidylprolinhydroxylázy. Laktát inhibuj e prolinoxi
dázu , tím stimuluje syntézu kolagenu spolu s acetaldehydem. Kolagenázová aktivita 
je nižší (Wright a spol. , 1985c) . 

Jedna z objektivních známek chronického etylismu je snížená sialylace transferinu . 
U těchto pacientů dochází ke zvýšenému ukládání železa. Experimentálně etanol zvy
šuje desialylaci transferinu v krysím jaterním endotelu a může vést k selektivní depozici 
železa v hepatocytech- sideróze. Mechanismus vzniku siderózy vyvolané etanolem ne-
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ní znám. Desialyce může být počátkem řady reakcí vedoucích k sideróze (Mihas , Ta- . 
vassoli, 1991). 

Alkohol a ledviny 

Abúzus alkoholu vyvolá centrální diabetes insipidus útlumem supraoptických jader 
hypotalamu s blokováním uvolňování antidiuretického hormonu . Osmolalita moče se 
však pohybuje okolo 290 mosm/kg H20 , protože je ovlivněna koncentrací etanolu 
v moči , která je 1 ,4krát vyšší než je jeho koncentrace v plazmě. Tímto nálezem musíme 
také korelovat hodnotu osmolality moče (Magner a spol., 1991) . Tvorba moče stoupá 
při zvyšující se koncentraci etanolu v krvi , ale organismus je intracelulárně hydratován 
(Wright a spol., 1985d) . Zvýšené vylučování laktátu snižuje tubulární sekreci kyseliny 
močové , čímž dochází k rozvoji sekundární hyperurikémie. 
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