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Souhrn 

V první části věnované kardiovaskulárnímu systému je detailně popsán vztah mezi alkoholem 
a lipidy. Ve čtyřech kapitolách jsou zpracovány současné poznatky o poškození svalové a kostní 
tkáně. o hematologických , imunologických a endokrinologických poruchách při etylismu. Dále 
uvedeny možné patobiochemické mechanismy vzniku fetálního alkoholového syndromu a účinky 
etanolu jako kancerogenu . Závěr práce tvoří stručn ý přehled interakcí alkoholu s léky . 

K I í č o v á s I o v a: alkohol - etanol - kardiovaskulární systém - lipidy - hematologie - svalová 
tkáň - kosti - žlázy s vnitřní sekrecí- GABA receptor- fetální alkoholový syndrom- karcenoge
neze- interakce s léky. 

T. Zima: NEW INFORMATION ON THE ALCOHOL METABOLISM 
AND PATHOBIOCHEMISTRY II 

Summary 

In the first part , dealing with the cardiovascular system, the interaction of alcohol and lipids is 
described in detail. Current knowledge on the muscle and bone tissue damage , hematologie, im
munologic and endocrinologic disorders at ethylism are worked out in 4 chapters. Further, poten
tial pathobiochemical mechanisms of the development of fetal alcohol syndrome and the effect 
of ethanol as cancerogen are presented . The publication 's concluding part presents a brief review 
of the alcohol and drug interaetion. 

Ke y w o r d s: Alcohol - Ethanol- Cardiovascular system- Lipids- Hematology- Muscle tissue 
- Bones - Endocrine glands - GABA receptor- Fetal alcoholsyndrome- Cancerogenesis -lnte
raction of drugs. 

T . Zima: NEUE ERKENNTNISSE ŮBER DEN MECHANISMUS UND 
DER PATHOBIOCHEMIE DES ALKOHOLMETABOLISMUS ll 

Zusa mm e n fa s s u ng 

lm ersten, dem Kardiovascularsystem gewldmeten Teil ist die Wechselbeziehung zwischen den 
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Alkohol und den Lipiden in Detail beschriebcn . Die gegenwiirtigen Erkcnntnisse betreffend der 
Muskel- und Knochengewiibebeschiidigung. der hematologischen immunologischen und endokri
nologischen Storungen beim Ethylismus sind in vier Kapitel bearbeitet. Weiter sind mogliche 
pathobiochemische mechanismen des Entstehen des fotalen Alkoholsyndroms und die Wirkung 
des Áthanol als kanzerogcn angefiihrt. Abschliessend ist eine kurze Obersicht Uber die lnteraktion 
von Alkohol und Medikamenten angefiihrt . 

Sch I iisse I w6 rte r: Alkohol- Áthanol- Kardiovascularsystem - Lipide - Hematologie- Mus
kelgewiibe- Knochen- Endokrine Driisen - GABA Receptor- Fotalcs Alkoholsyndrom - Kan
zerogenese - Arzneimittelinteraktion . • 

T. 3HMa: HOBOE B OB~ACTM METABO~M3MA M TIATOBMOXM
MMM A~KOrO~H ll . 

Pe3JOMe 

B nepBOH 'laCTH CTaTbH, llOCBRI.l.ICHHOH cepp;e'IHO-COCYAHCTOH CHCTeMe, p;aeTCR p;eTaJib

HOe OllHCaHMe B3aHMHOrO OTHOWCHHR aJIKOrOJIR H JlHllHp;OB. B 'ICTbrpex rJiaBax npH

BOp;RTCR COBpeMeHHbiC p;aHHbiC O llOBpC:lK,ll;CHHH MbiWC'IHOH H KOCTHOH TKaHH, O reMaTOJlO

rH'ICCKHX, HMYHOJlOfH'ICCKHX H 3Hp;OKpHHOJIOrH'ICCKHX paCCTpOHCTBaX npH aJIKOrOJIH3MC. 

ilpHB01);RTCR, KpOMC TOrO, B03MO:lKHbiC naTOfiMOXHMM'ICCKHC MCXaHH3Mbi B03H.I'IKHOBCHHR 

BpO:lK,ll;CHHOfO aJIKOfOJlbHOrO CHHp;pOMa H B031!;CHCTBHC 3TaHOJla KaK KaHQeporeHHOrO Be

l.l.ICCTBa. B 3aKJIJO'IeHHe CTaTbH p;aeTcn KpaTKHI1 o63op B3aHMop;ei1cTBHI1 aJIKoroJin c JieKap

CTBaMH. 

KJIJO'IeBbie cJiosa: aJIKOrOJih - 3TaHOJI - cepp;eqHo-cocyp;HcTan cHcTeMa - JIHllHAhi - re

MeTOJiorHn - MbiWC'IHaR TKaHh- KOCTH - :lKCJIC3bi BHyTpeHHCH CeKpCQHH - r ABA peQCllTOp 

- spo:lK,ll;eHHbii1 aJIKoroJibHhii1 CHHAPOM- KaHQeporeH03 - B3aHMop;el1cTBHe c JieKapcTBaMH. 

Alkohol a kardiovaskulární systém 

Názory na změny koronárního průtoku po požití alkoholu jsou kontroverzní (Men
doza a kol. , 1971) , ale periferní vazodilatační účinek se zvýšením srdečního výdeje , 
tachykardií a zvýšením tlaku je všeobecně uznávaný (Mizoi a kol., 1979). Vysoké dáv
ky etanolu poškozují buněčnou strukturu myokardu a mohou vyvolat i ložiskové nekró
zy . Alkoholovou kardiomyopatii zařazujeme do kongestivních kardiomyopatií a na
cházíme ji u pacientů spolu s karenci vitamínů skupiny B, akumulací lipidů v myokar
du , poklesem hladiny magnézia , dilatací SER a poškozením mitochondrií. U chronické 
alkoholické kardiomyopatie je snížená oxidace mastných kyselin, hladina c-AMP a ATP 
(hladina energie) . Alkohol uvolňuje membránově vázané mastné kyseliny , "vypíná" 
oxidativní fosforylaci a zvyšuje celkové intracelulární kalcium. Tyto metabolické alte
race jsou doprovázeny znížením kontraktility (mechanické činnosti) srdce . Srdeční 
"deprese" a snížení hladiny energie jsou při chronickém etylismu reverzibilní (Auffer
mann a kol. , 1991) . Mechanismus antisklerotického účinku alkoholu při jeho ,.umírně
ném" požívaní (2- 4 skleničky denně) je nejasný. Všeobecně uznávaná hypotéza uvá
dí, že požití alkoholu je spojeno se zvýšením HOL-cholesterolu . Musíme si uvědomit , 
že HOL-cholesterol může být pouze známkou protekce . Alkohol zvyšuje především 
frakci HOL3 , koncentraci APO-A-1 a Apo A-I v séru , protektivní účinek se však při
suzuje frakci HOL2. Při jaterních lézích plazmatická hladina HOL cholesterolu je nor-
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mální nebo i snížená s vyšší mortalitou těchto pacientů. Na druhé straně alkohol zvy
šuje hladinu triglyceridů , syntézu mastných kyselin z acetátu, lipoproteinů bohatých na 
triglyceridy (VLOL) a chylomikronů . Při změněném poměru NAD/NADH je snížená 
beta-oxidace mastných kyselin v mitochondriích a lipolýza při poklesu aktivity lipopro
teinové lipázy. Volné mastné kyseliny jsou také uvolňovány z tukové tkáně.(Steinberg, 
1991) . Chronický etylismus vede ke změnám v membránách, hlavně v jejich lipidové 
frakci, k vzestupu cholesterolu a její rigidity . Změna fluidity je spojena se zvýšenou 
hladinou triglyceridů a HOL-cholesterolu vplazmě. Akutní jednorázové požití etanolu 
nemá významný efekt na triglyceridy, HOL-cholesterol nebo LOL-cholesterol (Booth 
a kol., 1991 ). U dobrovolníků, kteří tři týdny denně vypili 60 g etanolu se celkový cho
lesterol, trigliceroly, VLOL, I DL, LOL nezměnily. Došlo ke zvýšení HOL-cholestero
lu o 15 % , z toho HDL2 se zvýšil o 17% a HDL3 o 17 % , stoupla též koncentrace 
lipoproteinů A-1, Apo A-1 a poměr A-1: A-11. Při následné abstinenci došlo k návratu 
k původním hodnotám (Valimaki a kol., 1991). Intravenózní podání etanolu vyvolá 
rychlé zvýšení plazmatických triglycerolů bez ovlivnění HOL, LOL nebo Apo-A-1 se 
snížením a po B. Zvýšení triglyceridů po akutním požití etanolu beze změn HOL- cho
lesterolu můžeme dát do souvislosti se vzestupem závažnosti kardiovaskulárních one
mocnění u tzv . kvartálních pijáků. Umírnění pravidelní pijáci mají zvýšenou HOL 
frakci a nižší riziko okluze a koronárních příhod než kvartální. Alkoholové excesy jsou 
spojeny s vysokým rizikem koronárních příhod. Slabí a umírnění pijáci mají nižší rizi
ko výskytu koronárního onemocnění (Jackson a kol., 1991) . 

Alkohol - hematologie a imunologie 

Etanol vyvoláv::. změny imunitního systému s vyšší náchylností k infekčním a nádo
rovým onemocněním alkoholiků . Dochází ke snížení celkového počtu lymfocytů, ale 
některé subpopulace jsou alterovány . Chronický etylismus zvyšuje možné změny ne
zralých T-lymfocitů (Zetterman, 1991) . Při abúzu alkoholu nalézáme v kostní dřeni va
kuolizované prekurzory granulocytární řady a erytroblasty spolu s megaloblasty a side
roblasty. Klesá celulita dřeně se snížením erytropoesy, trombopoesy a leuopoesy . Jsou 
popsány případy pancytopenie s hypoplázií dřeně u mnohaletého abúzu alkoholu (Na
kao a kol. , 1991) . V. krvi se můžeme setkat s akantocytózou a makrocytózou erytrocytů, 
porušenou funkcí trombocytů a lymfocytů, neutropenií i leukopenií (Rosalki, 1991). 
Alkohol může vyvolat sideropenickou anémii při porušeném vstřebávání železa souvi
sející se změnami žaludeční sliznice. Megaloblastická anémie je spojena se sníženou 
absorpcí kyseliny listové v tenkém střevě . S touto anémii se spíše setkáváme u pijáků 
destilátů . Etanol inhibuje jaterní tetrahydrofalát formylázu a tím zabraňuje uvolnění 
N-5-metyl tetrahydrofalátu ze zásobního poolu v játrech (Wright a kol. , 1985/e). Není 
znám přesný mechanismus, kterým etanol inhibuje agregaci destiček a sekreci někte
rých agonistů agragace včt::tně trombinu, destičkového aktivujícího faktoru fplatlets ac
tiviting factor). Může to být dáno změněnou fluiditou membrán, aktivitou.,Jnembráno
vě vázaných enzymů a signálních přenašečů např . adenylát cyklázy , fosfolipázy A2 
a fosfolipázy C (Abi-Younes a kol., 1991). Etanol má tendenci snižovat fibrinolytickou 
aktivitu , která je maximální následující den po požití (Pietraszek a kol. , 1991) . Snižuje 
také uvolňování tromboxanu A2 (Harrisons, 1991). 

Alkohol a s v a lová tkáň 

Existují dvě formy alkoholického poškození svalstva . Akutní alkoholická myopatie 
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(rhabdomyolýza) je ojedinělou komplikací abúzu etanolu spojenou se vzestupem CK 
a myoglobinúrií. Svaly jsou citlivé a bolestivé s úbytkem svalové hmoty . Histologicky 
je popisována myonekróza s dezorganizací myofibril a zánětlivou celulizací . Postiženy 
jsou převážně vlákna typu I - pomalá s aerobní glykolýzou. Chronická myopatie je 
mnohem častější a převážně postihuje proximální svalové skupiny . Dochází k úbytku 
svalové hmoty a její slabosti téměř u poloviny pacientů . Histologicky jsou postižena 
vlákna typu II (tzv. rychlá) s různým stupněm atrofie, ale bez dezorganizace fibril , ne
króz a zánětlivé infiltrace. Hodnoty CK jsou v mezích normy. Chronická alkoholická 
myopatie se rozvíjí během 5-10 let abúzu a je popisována reverzibilita tohoto postižení 
zhruba za 1 rok abstinence. Experimentálně byla tato poškození vyvolána volnými ra
dikály , protože svalová vlál<na mají nízkou aktivitu antioxidaéních systémů . Etanol 
a acetaldehyd přímo inhibují syntézu myofibrilárních proteinů, ale mechanismus pří
mého účinku není znám (Rosalki , 1991) . 

Alkohol a kosti 

Alkohol je v rozvinutých zemích jeden z významných etiologických faktorů osteopo
rózy spolu s menopauzou a stářím . Akutní intoxikace vede k přechodnému hypopara
thyreodismu s hypokalcémií a hyperkalciúrií (později hypokalciúrií) a hypermagnézi
némií beze změn v metabolismu vitamínu D . Rebound fenomén vyvolaný hypokalcé
mií vede k hyperparathyroidismu, který mobilizuje vápník z kostí. Akutní podání eta
nolu indikuje také sekreci kalcitoninu , ale nejsou známy údaje o délce trvání tohoto 
efektu při dlouhodobém abúzu . Chronický etylismus zvyšuje hladinu PTH s nízkou hla
dinou metabolitů vitamínu D v séru s výslednou malabsorpcí kalcia, hypokalcémií 
a hypokalciúrií spolu s hypomagnezinémií a hypermagneziúrií. Může zde spolupůsobit 
i aktivovaný cytochrom P450 metabolizující vitamín D na neúčinné látky (Laitinen 
a kol., 1991). Mechanismus, kterým etanol snižuje funkci osteoblastů s nízkou sérovou 
hladinou osteokalcinu (vitamín-K-dependentní proteín syntetizovaný osteoblasty, při 
snížené syntéze kostí klesá jeho hladina) a jak suprimuje proliferaci kostních buněk 
není dosud znám (Friday , Howard , 1991). To se projeví poklesem density kostní 
matrix. Uvádí se také pozitivní účinek alkoholu na kostní metabolismus u žen po me
nopauze , protože indukuje tvorbu estradiolu , který může mít protektivní efekt proti 
rozvoji osteoporózy (Laitinen, Valimaki, 1991). 

Alkohol a žlázy s vnitřní sekrecí 
I · 

Etanol stimuluje sekreci kortisolu vedoucí k hyperkortikalismu a pseudo-Cushingo
vu syndromu (Laitinen, Valimaku, 1991). Alkohol vyplaví kortisol a katecholaminy, 
což vede ke zvýšení glykémie a vyčerpání zásob glykogenu v játrech. Malé dávky eta
nolu tlumí výdej kortikoidů a katecholaminů z nadledviny, ale střední a vyšší vedou 
ke stresové reakci organismu. U alkoholiků je porušená hypotalamicko-pituitární
-adrenální dráha s opožděnou odpovědí na CRH stimulaci . Hladiny volného kortisolu 
v moči jsou za 24 hodin 2x vyšší než u normální populace a také bazální hladina korti
solu je vyšší. Poškození této dráhy alkoholem je pro organismus nevýhodné pro snížení 
reakce na nealkoholický stres (Wand , Dobs, 1991) . Etanol může vyčerpat zásoby kate
cholaminů v neuronech ventromediálního jádra hypotalamu, tímto mechanismem sni
žuje sekreci releasing faktoru růstového hormonu , a to může mít význam při patogenezi 
alkoholem vyvolané hypoglykémie (Priema a kol., 1976). Ve varlatech se etanol neoxi-
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duje , i když jsou zde přítomny všechny 3 metabolické systémy oxidace. Snížení kon
centrace testosteronu v plazmě vede k hypogonadismu a testikulární atrofii (Laitinen , 
Valimaki , 1991). Je popsáno snížení objemu testikulární tekutiny s nižší koncentraci 
testosteronu a vyšší beta endorfinu. Testikulární beta endorfin potlačuje syntézu testos
teronu v testes . Etanol tlumí hypotalamicko-pituitární - gonadální dráhu s uvolněním 

-LH-RH hormonu z hypotalamu a biosyntézou testoteronu v testes. S útlumem LH-RH 
etanol aktivuje endogenní opiáty včetně beta-endorfinu, který tonicky inhibuje sekreci 
LH-RH (Adams a kol. , 1991). Testosteron a silnější dihydrotestosteron (DHT) jsou 
inhibitory ADH. DHT vyvolaná inhibice ADH může mít kladný účinek na pokles ace
taldehydu u alkoholiků s častým nálezem hypoandrogenismu a hyperestrogenémie . 
S podáním DHT klesne hladina testosteronu, delta-4 androstenedionu a estradiolu ces
tou hypotalamicko-pituitární a gonadální dráhy s poklesem FSH a LH. DHT snižuje 
tvorbu acetaldehydu, ale musíme si uvědomit nebezpečí vyvolání benigní hypertrofie 
prostaty po DHT. Estradiol se uplatňuje jako aktivátor ADH (Vaubourdolle a kol., 
1991) . MEOS má vliv na metabolismus exo-endogenních steroidů . Tento účinek vede 
k poklesu hladiny testosteronu v krvi zvýšenou degradací a přeměnou na estrogeny 
(Lieber, 1990). U žen chronický etylismus vyvolá zmenšení ovarií bez přítomnosti žlu
tého tělíska , spontánní potraty a může vyústit v sekundární amenorrhoe. Nacházíme 
také reverzibilní snížení hladiny TI a T4 v séru (Harrisons, 1991). 

Alkohol - CNS, GABA receptor a fetální alkohol-ový syndrom 

Etanol má psychotropní účinek s bifázickým efektem . Nízké dávky vedou k excitaci 
a vysoké k útlumu , tj . tlumí více inhibiční než excitační funkce . Acetaldehyd tvořený 
v CNS může být faktorem odpovědným za centrální psychofarmakologické efekty eta
nolu (Aragon a kol., 1991) . Etanol zvyšuje koncentraci intracelulárního volného váp
níku v synaptosomech , ale také v trombocytech a hepatocytech. Chronické požívání 
etanolu zvyšuje spontánní uvolnění vápníku z mozkových mikrosomů a tento účinek 
může mít vztah k toleranci a závislosti na alkoholu. V CNS tímto mechanismem může 
měnit funkci neuronů (Daniel! , Harris, 1991). Gaba je hlavní inhibiční neurotransmiter 
v CNS a GABAergní synapce jsou významným místem účinku řady centrálně působí
cích látek , včetně benzodiazepinů a barbiturátů. Alkohol zvyšuje odpověď zprostřed
kovanou GABA v kůře , míše a substantia nigra. GABAmimetika zvyšují účinek alko
holu na motorickou koordinaci, zatímco GABA antagonisté mají opačný efekt. Akti
vace GABA receptoru vede k otevření specifického Cl-kanálu , kde se alkohol chová 
jako agonista . Některé jeho centrální účinky jsou vyvolány cestou facilitace GABAerg
ního receptoru (Tisku, 1990). V USA je fetální alkoholový syndrom spolu s Downo
vým syndromem a spina bifida (Streissguth a kol., 1991) hlavní příčinou mentálné re
tardace. Jeho incidence v západních společnostech se uvádí 1,9 na 1000 živě narozených 
(Garro a kol. , 1991) . Alkohol je teratogenní s velmi devastujícím účinkem na rozvíje
jící se mozek . Jeho účinek se uplatňuje nejen v prvním trimestru gravidity, ale po celou 
její dobu . V experimentech dochází ve druhém trimestru ke snížení počtu pyramido
vých buněk v hippocampu . Ke snížení počtu pyrymidových buněk dochází i ve třetím 
trimestru spulu se snížením počtu Purkyňových buněk a granulocytů s cévním poškoze
ním a hypertrofií astroglie v neokortexu . Také krátkodobé pití ve třetím trimestru je 
škodlivé (West , Goodlett , 1990) . Při pozitívní anamnéze alkoholismu matky nebo abú
zu při graviditě dochází ke zpomalení pre- i postnatálního růstu a ke kraniofaciálním 
abnormalitám . Nacházíme mikrocefalii (Streissguth a kol., 1991), arinencefalii, poren-
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cefalíí, rozšíření komor, agenezu corpus calosum, redukcí gyrů v ne. dentatus a spodní 
olivě, gastroschísís. kraníofacíální dysmorfogenezí (krátký nos , epídantus, ptosa, malé 
rty, mikrognatíe) a vrozené vady srdeční i svalovou hypotoníí. Mozkové malformace 
nejsou uniformní jako i klinický fenotyp alkoholové embryopatie (Peíffer a kol.. 1979) . 
Jedním z hlavních symptomů je psychomotorická retardace. U skupiny 61 adolescentů 
a dospělých postižených fetálním alkoholovým syndromem pohybuje se IQ od 20 do 
105 s průměrem 68 (Streíssguth a kol., 1991) . Není přesně znám mechanismus jeho vzni
ku. na kterém se bude podílet řada faktorů. Existuje několik teorií a hypotéz jeho vzni
ku . Pří abúzu dochází ke snížení metylace DNA fetu a zároveň acetaldehyd ínhíbuje 
DNA-metyltransferázovou aktivitu . Metylace DNA má významnou rolí v regulací ex
prese genu pří embryogenezí . Jedná se převážně o metylací cytosinu (Garro a kol.. 
1991). Embryonální rozvoj je také ovlivňován retínoíc acíd, aktivní formou vitam ínu 
A . Je to molekula se specifickou formací kontrolující genovou expresí. Rctínodehy
drogenázová aktivita potřebná k přeměně retinolu na kyselinu retínovou se přisuzuje 
ADH (AD H-l) katalyzující přeměnu etanolu a retinolu . Etanol se chová jako kompe
titívní inhibitor přeměny retinolu na kyselinu ret i novou v embryu i ve fetu (Keír. 1991 ). 
Tato inhibice má kritickou rolí v morfogenezí tkání. Kyselina retínová má významný 
účinek na morfogenezí páteřního oblouku a nervového systému pří diferenciací epíte
liálních buněk . Učínek kyseliny retínové se přenáší vazbou na jaderný receptor, který 
je v přítomností lígandu přeměněn na transkripční faktor. Geny reagující s kyselinou 
retínovou byly identifikovány a charakterizovány jako retínoic-acíd-response elemen
ty, které vykonávají enkoding genu pro růstový hormon . lamin in BI. receptor pro ky
selinu retinovou, beta gen a osteokalcin . Tento mechanismus se jistě uplatňuje pří fe
tálním alkoholovém syndromu (Duester a kol.. 1991 ). Akutní podání etanolu vyvolává 
útlum dýchacích pohybů , elektrokortikografícké a elektrooculagrafícké aktivity . V ra
ném fetálním období je přímý vztah mezí hladinou alkoholu a plazmatickou koncentra
cí prostaglandínů E2 ve fetální krvi . Útlum fetálních dýchacích pohybů je nejspíše vy
volán-vzestupem prostaglandínů E2 v dolním pontu a medule (Bríen. Smith. 1991) . 

Alkohol jako kancerogen 

Epidemiologické studie zařazují alkohol mezí rizikové látky s vyšším výskytem nádo
rů pří jeho abúzu. Je popisováno několik možných mechanismů účinku etanolu v kar
cínogenezí. 

1. Při oxidací etanolu je vznikající acetaldehyd vysoce reaktivní látka a jeho elek tro
fílní vlastnosti vedou k reakcím s neutrofílnímí skupinami různých makromolekul , jako 

. je DNA . Kondenzační reakce s nukleovýmí bázemi má vliv na syntézu DNA (aducts. 
cross-links) a chromozómové aberace, např . v periferních lymfocytech a dalších buň
kách dochází k výměnám seste rských chromatid (Topinka a kol. , 1991). 

2. Etanol a vznikající volné radikály poškozují enzymy opravující DNA (excise) . 
Etanol interferuje s o-6-metyl-guanin transferázou, která provádí změny v DNA vyvola
né alkylujícími látkami , včetně ace taldehydu (Naccarato, Farinati , 1991) . Acetaldehyd 
může přímo poškozovat geny kódující opravné enzymy. Metabolismus etanolu zvyšuje 
spotřebu kyslíku a tím také sníží kapacitu pro opravy DNA (Topinka a kol.. 1991) . 

3. Etanol může působit jako kokarcinogen zvyšující rozpustnost karcinogenů, zvy
šuje jejích absorpcí . Některé karcinogeny jsou přímo součástí alkoholických nápojů 
(Naccarato, Farínati, 1991) . 

4. Chronický etylismus indukuje tvorbu cytochromu P450 i jeho ízoenzymu 
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P45011 E 1, který se podílí na aktivaci a metabolismu kancerogenů (Lieber, 1990; Nacca
rato . Farinati. 1991). 

Alkohol a lé ky 

Vzájemná interakce metabolismu léků a etanolu je spojena především s MEOS. 
Akutním požitím alkoholu je rychle inhibován , protože preferuje etanol jako substrát. 
Naopak chronický etylismus indukuje syntézu MEOS - P450IIE 1, což má za následek 
zvýšený metabolismus hormonů, vitamínů, léků a produkci karcinogenních látek. Eta
nol dezorganizuje lipidovou dvouvrstvu membrán , inhibuje membránovou ATPázu, 
poškozuje funkci cholinergních muskarinových receptorů, snižuje cytoplazmatickou 
koncentraci vápníku a snižuje uvolňování neurotransmiterů (acetylcholinu, 5-Hydro
xytryptaminu . dopaminu , noradrenalinu , glutamátu a GABA). Etanol také mění deto
xikační mechanismy organismu. Klesá tvorba uridindifosfátu kyseliny glukuronové 
(U DPG) . klesá glukuronidace (např. vylučování morfinu) . Metabolismus etanolu vede 
k acetátu. který je donorem v N-acetyl-transferázové reakci vedoucí k acetylaci léků. 
Sulfatace není etanolem změněna. 

Skupiny l éků interagující s e tanolem: 

I. Hypnotika . opiáty , sedativa , antihistaminika , antikonvulzíva mají většinou adi
tivní efekt. Hypnotika - zvyšuje se jejich toxicita a sedativní účinky . Chloralhydrát je 
redukován v e rytrocytech na trichlóretanol , který je aktivní hypnotický metabolit 
a kompetitivní ihibitor ADH (knock-out-drops). Benzodiazepiny - účinkují přes 
GABA-benzodiazepinový receptor , kde se etanol chová jako agonista. Zvyšuje hladi
nu triglyceridů , které modifikují vazbu proteinů na diazepam , Opiáty- uplatňuje se 
především koincidence vomitu při abúzu s útlumem dechového centra, snížením ven
tilační funkce a kašlacího reflexu. Antidepresíva a antipsychotika- zpomaluje metabo
lismus amitriptilinu a tricyklických antidepresiv a může v kombinaci vyvolat srdeční 
dysrytmii . Podání neselektivních inhibitorů MAO spolu s etanolem může mít toxický 
až letá ln í účinek u pacientů , kteří pili víno s vysokým obsahem tyraminu. Chlórproma
zin má vyšší sedativní účinek, protože inhibuje ADH aktivitu. 

2. Antabus reakce (disulfiram)- je vyvolaná inhibicí AlDH s uplatněním toxických 
účinků acetaldehydu , jako je nauzea , vomitus, tachykardie , palpitace , flush . 

3. Vazodilatační látky mohou vést k neočekávanému kolapsu , protože etanol sám 
o sobě má periferní vazodilatační účinky . 

4. Perorální antidiabetika- obtížně můžeme korigovat diabetes mellitus. Tyto látky 
mohou vyvolávat i tzv. antabus reakci . 

5. Kumarinová antikoagulancia mají při abúzu nestálou kinetiku . 
6. Nesteroidní an tirevmatika- potencují především ulcerogenní účinek etanolu . 
7. Digitalisové preparáty- byla objevena přímá kompetice ADH digoxinem, digito

ninem a gitoxinem. První oxidační krok v inaktivaci aktivních digitalisových preparátů 
vede přes ADH . Etanol je lékem volby u intoxikace metanolem a etylenglykolem (Fri
dex) , kdy blokuje jejich metabolismus přes ADH a umožňuje jejich vyloučení z orga
nismu v nezměněné formě (Mattila, 199 1; Lieber, 1990). 
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