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Súhrn 

Škodlivé pitie alkoholu významnou mierou ovplyvňuje metabolizmus lipopro
teínov. Jednoduchou a prístupnou laboratórnou metódou na zistenie poruchy meta
bolizmu tukov je stanovenie celkového cholesterolu v sére. V referáte autori vy
užívajú tieto poznatky a zameriavajú sa na sledovanie zmien cholesterolémie v sú
bore 191 pacientov, hospitalizovaných v OLÚP, n. o. Predná Hora v období roka 
2005. 

Úvod ponúka základné informácie o metabolizme lipoproteínov a alkoholu, kde 
autori poukazujú na styčný bod oboch metabolických ciest a na príči nu vzniku hy
percholesterolémie, ketoacidózy, hypoglykémie a malnutrície u pacientov závislých 
od alkoholu . V ďalšom sa sledujú zmeny cholesterolémie u pacientov, abstinujúcich 
počas ústavnej PAL, bez špeciálnych diétnych opatrení a hypolipidemickej li ečby. 
Záverečným zistením je, že samotná abstinencia významnou mierou pozitívne 
ovplyvňuje hypercholesterolémiu a je teda dôležitou súčasťou prevencie akcelerova
nej aterosklerózy s jej rizikami v zmysle kardiovaskulárnych ochorení. 

K r ú č o v é s lov á : metabolizmus cholesterolu - závislosť od alkoholu - absti
nencia 
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J. Kvetková: INFLUENCE OF WITHDRAWAL STATE 
ON HYPERCHOLESTEROLAEMIE 

Summary 

Harmful drinking of alcohol significantly influences the metabolism of lipopro
teins. Easy and accessible laboratory method to detect perturbance of lipoprotein 
metabolism is to determine the total cholesterol contained in serum. In the here 
presented article, authors are using these findings and are focusing on observation 
of cholesterolaemic changes in set of 191 patients, hospitalized at the OLUP, NPO, 
Predná Hora during the year 2005. 

In the introduction of this article provides knowledge base about metabolism of 
lipoproteins and alcohol, where authors point out the juncture of both metabolic 
pathways and the origination cause of hypercholesterolemia, keto-acidosis, hypogly
cemia and ma\nutrition at alcohol dependant patients. In the next section changes 
are observed at patient with cholesterolaemia abstaining during the alcoholism 
treatment without special dietetic precautions and hypolipidemic treatment. The 
conclusion finding is that abstaining alone significantly and positively influences 
the extent of hypercho\esterolaemia. 

Key w o r ds : metabolism of lipoproteins - drinking of alcoho\ 

Úvod 

Referát sa skladá niekoľkých častí. Podáva stručný prehlad poznatkov 
o metabolizme lipoproteínov a ich porúch. Informuje o cieli sledovania, o po
užitej biochemickej metóde a o spôsobe stanovenia cholesterolémie. Záve
rom ponúka údaje o vlastnom sledovaní a získané závery. 

Al/whol sa vstrebáva z GIT-u a pretože sa nemôže ukladať do zásobnej 
formy , prednostne sa metabolizuje v pečeni . Ako vedJajší produkt premeny 
alkoholu na acetaldehyd vyniká prebytok redukovanej formy nikotínamid
dinukleotidu , ktorý priamo ovplyvňuje intermediárny metabolizmus. NADH 
pôsobí ako redukujúce agens pri syntéze glycerolu a mastných kyselín, čo 
vedie k hromadeniu tukov. Spôsobuje aj konverziu kyseliny pyrohroznovej 
na kyselinu mliečnu , čím vzniká laktátová acidóza. Následne pyruvát chýba 
v procese glukoneogenézy, čo vedie ku hypoglykémii. NADH bráni vstupu 
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a využitiu acetyl-CoA v citrátovom cykle, tým spôsobuje ketózu a zároveň 
zapríčiňuje ďalšie hromadenie tukov (Crabb a kol., 2004). 

Al/whol je pre organizmus zdrojom tzv. prázdnej energie - t. j. neobsahu
je žiadne vitamíny, minerálie ani substráty, potrebné pre intermediárny 
metabolizmus, preto jeho dlhodobá konzumácia, obvykle spojená so za
nedbávaním pravidelného stravovania, spôsobuje kvalitatívnu karenčnú 
malnutríciu (Light a kol., 2003). 

Cholesterol v organizme má dvojaký pôvod - ako exogénny sa prijíma 
v potrave a endogénny sa tvorí v pečeni. Do GIT-u sa denne dostáva cca 
250-500 mg exogénneho cholesterolu z potravy a cca 600-1000 mg choleste
rolu zo žlče . Asi 50 % tohto množstva sa prostredníctvom črevnej lymfy vo 
forme chylomikrónov vstrebáva do organizmu a asi 50 % sa vylúči stolicou . 

Cholesterol cirkuluje v organizme vo forme lipoproteínov, guTovitých mo
lekulárnych komplexov zložených z obalu, tvoreného amfifilnými lipidmi 
(cholesterol, fosfolipidy) a z jadra zloženého zo silne hydrofóbnych lipidov 
(estery cholesterolu a triglyceridy). Najvyššie zastúpenie cholesterolu je 
v lipoproteínoch s nízkou denzitou, htoré II pacientov závislých od al/wholu 
bývajú výrazne zmnožené. 

Lipoproteíny sú zložené v rôznom pomere z cholesterolu , triglyceridov, 
proteínov, fosfolipidov a apoproteínov. Ich zloženie schematicky znázorňuje 
obr. 1 

Obrázok 1. 

Zlob:nic lipoprotcínov 
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Pre jednotlivé triedy lipoproteínov sú typické určité apoproteíny. Majú 
funkciu štruktúrnych elementov, aktivátorov enzýmov alebo sprostredkova
teľov väzby na receptory. 

Cholesterol sa ako súčasť chylomikrónov vstrebáva z GIT-u, krvou je 
transportovaný do cieľových tkanív, kde pôsobením Apo-CII aktivuje endo
telovú lipoproteinlipázu, čím sa z chylomikrónov odštepujú voľné mastné 
kyseliny, ktoré sú využité svalovými a tukovými bunkami. Zvyšky chylo
mikrónov sú prostredníctvom väzby na LDL receptor transportované do 
pečene, kde odovzdajú svoj cholesterol a triglyceridy. 

Pečeň exportuje týmto spôsobom importovaný cholesterol a triglyceridy 
ako aj syntetizovaný cholesterol a triglyceridy vo forme velmi nízkodenzitné 
lipoproteíny (VLDL) do periférie, kde prostredníctvm Apo CII aktivujú lipo
proteínovú lipázu (LPL), odštepujú sa z nich voľné mastné kyseliny, ktoré 
sú využité periférnymi tkanivami. Z VLDL tak vznikajú lipoproteíny s in
termediárnou denzitou (IDL), ktoré z 50 % vstupujú do pečene a z 50 % sa 
menia na LDL. Dve tretiny z týchto LDL vstupujú do pečene , aby odovzdali 
svoj náklad lipidov, jedna tretina LDL odovzdá svoj cholesterol na periférii 
(Dzúrik a kol. ,1996). 

Voľný cholesterol pôsobí v hepatocyte takto: inhibuje enzým 3-hydroxy
metyl-glutaryl-CoA reduktázu, čo je kľúčový enzým syntézy endogénneho 
cholesterolu , aktivuje enzým acyl-CoA-cholesterol-acyltransferázu, choleste
rol sa ukladá do zásobnej formy a inhibuje syntézu LDL receptorov 
(Ehrman a kol. , 2006). 

V dôsledku chronického škodlivého užívania alkoholu dochádza k hroma
deniu lipoproteínov, najmä VLDL. Prebytok LDL, ktorý z nich vzniká, je 
prostredníctvom zvláštnych tzv. scavenger - receptorov pohlcovaný makro
fágmi, ktoré sa menia na tzv. penové bunky. Hromadia sa v koži a tvoria 
xantómy alebo sa ukladajú subendoteliálne a spúšťajú prostredníctvom che
motaktických faktorov migráciu hladkých svalových buniek z médie do inti
my, kde sú t ieto stimulované rastovými faktormi k proliferácii. Tvoria ex
tracelulárnu matrix (kolagén, elastín, proteoglykany), z ktorej sa dalším vy

chytávaním LDL tvori aterosklerotický plát. Cholesterol, ktorý odovzdajú 
LDL cieľovým bunkám, je prostredníctvom HDL z buniek mobilizovaný. Ak
tiváciou enzýmu lecitín-cholesterol-acyl-transferázy dochádza k jeho čiastoč-
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nej esterifikácii a odovzdaniu do pečene alebo do žliaz produkujúcich stero
idné hormóny (ováriá, testes, nadobličky) (Hines a kol., 2005). 

Ciel práce 

Cieľom práce bolo zhodnotiť vplyv abstinencie na výšku hladiny choleste
rolémie u závislých od alkoholu (diagnóza F 10.2 podľa MKCH-10 revízie) , 
a to bez špeciálnej nízkocholesterolovej diéty a bez hypolipidemickej liečby 
počas sledovania. 

Metodika a postup 

Na stanovenie cholesterolémie bola použitá enzymatická metóda s chole
steroloxidázou a peroxidázou. Na internú kontrolu kvality bolo použité kon
trolné sérum Humatrol N. Vyšetrenie sa realizovalo na prís troji Humalzyer 
2000. 

Nasledujúci obrázok znázorňuje rozdelenie dyslipoproteinémií podľa Fre
dricksona. 

Obrázok 2. Dyslipoproteinémie podľa Fredericksona 
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U pacientov závislých od alkoholu najčastejšie dochádza ku vzniku se
kundárnej dyslipoproteinémie typu IV alebo V. Jednotlivé typy porúch ne
znamenajú nozologickú jednotku, ale fenotyp , ktorým sa tá - ktorá porucha 
môže prejaviť. Napr. familiárna hypercholesterolémia sa môže prejaviť ako 
typ IIa alebo IIb, familiárna zmiešaná hyperipoproteinémia sa môže preja
viť ako fenotyp IV., V., IIa, či IIb. 

Jednoduchou pomôckou pri orientačnom určení poruchy metabolizmu li
poproteínov je tzv. chladničkový pokus, ktorý bez potreby laboratórneho vy
šetrenia podá orientačnú informáciu o prítomnosti, event. o type poruchy. 
Scentrifugované sérum pacienta sa na noc odloží do spodnej časti chlad
ničky pri t eplote 4 °C a n a druhý deň možno podla jeho vzhľadu usudzovať 

o type poruchy. Ako prvé je zná zornené sérum zdravého človeka (obr. 2). 
Vzorka č. IV a V na obr. 2 znázorňuje, ako najčastejšie vyzer á sérum pa
cienta závislého od alkoholu so súčasnou zmiešanou sekundárnou dyslipo
proteinémiou. 

Výšku cholesterolémie možno ovplyvniť nízkocholesterolovou diétou , čím 
sa zníži prísun exogénneho cholesterolu, dalej statínmi alebo fibrátmi , čím 
je blokovaná syntéza endogénneho cholesterolu, tiež iontomeničmi , ktoré 
blokujú spätnú resorpciu žlčových kyselín, čo podnieti syntézu žlčových ky
selín z cholesterolu a tým znižuje jeho hladinu . Nakoniec tiež ezetimibom, 
ktorý blokuje vstrebávanie cholesterolu z GIT-u . 

Sledovaný súbor sa skladal zo 191 pacientov - mužov, závislých od alko
holu , liečených n a III . odd. OLÚP, n. o. Predná Hora v roku 2005. Prie
merný vek pacientov bol 39 rokov, najstarší pacient mal 61 a najmladší pa
cient 21 rokov. 

TabuIka 2. Rozdelenie podľa vekových kategórií 

Ročník Vek Počet pacientov 

1940-1944 56-61 6 

1950-1959 46-55 47 

1960-1969 36·45 75 

1970-1979 26-35 52 

1980-1983 21-25 II 
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Výsledhy 

Pacientov sme rozdelili do vekových kategórií v rozpätí 10 rokov. Naj
staršia a najmladšia skupina bola ohraničená vekom najstaršieho a naj
mladšieho pacienta . Najpočetnejšia bola veková kategória 36-45-ročných , 

ktorých bolo 75. Ďalšia najpočetnejšia bola kategória 26-35-ročných, ktorých 
bolo 52 mužov. 47 pacientov bolo vo veku 46-55 rokov, a čo je smutné , aj 
mladí vo veku 21-25 rokov boli zastúpení pomerne vysokým počtom (n=11). 

Súbor pacientov sme dalej rozdelili podIa výšky cholesterolémie. Nor
málnu hladinu cholesterolémie do 5,2 mmol/l malo 29,84 % pacientov , hra
ničnú cholesterolémiu od 5,2 do 5,6 mmol/l malo 16,76 % pacientova zvý
šená chlolesterolémia nad 5,6 mmol/l bola zaznamenaná u 53,40 o/c pacien
tov (tab. 3). 

Tabuľka 3. Hladina cholesterolémie v súbore 

50+------1 __ ---11 

40+----~~--~ 

5,2-5,6 mmol/l 
30 +-__ r--~._--~ 

16,76 % 
20+-__ ~-~~--~ 

Zaujalo nás, že pomerne vysoké percento pacientov malo normálnu hla
dinu cholesterolémie, preto sme sa na túto skupinu zamerali podrobnejšie. 
Zistili sme, že 40,35 % pacientov z tejto skupiny už pred nástupom na PAL 
abstinovalo najmenej 2 týždne až niekoľko rokov (išlo o abstinujúcich pa
cientov prijatých na krátky týždenný posilovací pobyt, alebo o zopár tých, 
ktorí čakali v poradovníku na PAL a už pred nástupom na liečenie začali 
spontánne abstinovať). Skupinu pacientov s normálnou cholesterolémiou 

71 



J. KVETKOVÁ / VPLYV ABSTINENCIE NA 
HYPERCHOLESTEROLÉNnU 

(59,65 %) tvorili prevažne mladšie vekové kategór ie tých, ktorí si ešte pitím 
nestihli zdevastovať organizmus. 

Dislwsia 

Nie u všetkých pacientov bolo možné počas ústavnej PAL skontrolovať 
cholesterolémiu, pretože vzhladom na metabolický obrat cholesterolu, zme
ny v cholesterolémii nastávajú po minimálne jednom až poldruha mesiaci. 
V skupine, v ktorej bol cholesterol kontrolovaný, sme zaznamenali úpravu 
cholesterolémie do referenčného rozmedzia u 51,35 % pacientov, a to aj vďa
ka abstinencii . K poklesu cholesterolémie v priemere o 22,13 % došlo 
u 37,84 % pacientov. U 10,81 % pacientov cholesterolémia paradoxne stúp
la, čo by azda mohlo navodzovať myšlienku, že existuje skupina ľudí, kto
rým abstinencia škodí. Ale opak je pravdou. P redpokladáme, že u týchto pa
cientov existovala primárne hereditárna poruch a metabolizmu lipoproteí
nov, ktorá sa plne prejavila až po regenerácii pečene a úprave stravovacieho 
reZlmu. 

Záver 

Vyššie uvedené ovplyvnenie cholesterolémie u závislých od alkoholu 
možno dosiahnuť nielen nízkocholesterolovou diétou, statínmi, fibrátmi, ion
tomeničmi , či ezetimibom, ale aj abstinenciou, ktorá, ako sa ukázalo, má 
svoje odôvodnenie, keďže eliminuje negatívny vplyv alkoholu na interme
diárny metabolizmus cholesterolu. Z toho vyplýva, že abstinencia j e dôleži
tou súčasťou prevencie akcelerovanej aterosklerózy a jej klinických násled
kov. 
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