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Súhrn 

Nadmerný konzum alkoholu a alkoholizmus sú významné sociálne problémy 
všade vo svete. V industrializovaných krajinách približne 10 % z celkovej populácie 
vo veku nad 15 rokov je postihnutých závislosťou od alkoholu. Toto riziko definuje 
WHO vo svojich odporúčaniach ako denný príjem alkoholu nad 40 g u mužova 25 g 
u žien. Vedie ku zvýšeniu mortality, v samotných USA sa podieľa na viac ako 63 000 
úmrtí do roka. Nadmerný príjem alkoholu ovplyvňuje kardiovaskulárny systém 
rôznymi spôsobmi, ktoré zahrnujú hypertenziu, arytmie, kardiomyopatiu a hemora
gickú náhlu mozgovocievnu príhodu. 

V kardiovaskulárnej medicíne máme dostatok dôkazov z epidemiologických 
štúdií o jeho negatívnom vplyve na srdce a cievy. Presné mechanizmy však nie sú 
doposiaľ všetky známe, ale predpokladajú sa zmeny v životnom štýle u daných osôb, 
diéta, fajčenie, hypertenzia, body mass index a telesné cvičenie, ktoré sa spolu
podieľajú aj na ich lipoproteínovom statuse. 

K ľ ú č o v é s lov á: alkohol - arytmie - kardiovaskulárne ochorenia - prognóza 
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A. Dukát: INFLUENCE OF ALCOHOL ON THE 
CARDIOVASCULAR SYSTEM: ALCOHOL AND 
ARRHYTHMIAS 

Summary 

Excessive alcohol intake and alcoholism respresents at present significant social 
problem all over the world. In industrialised countries nearly 10 % of all population 
aged above 15 years are alcohol addicts. This risk WHO defines in its guidelines as 
daily consumption above 40 g in men and 25 g in women. It leads to increased mor
tality, in the USA contribute s more than 63 000 of deaths yearly. Excessive alcohol 
intake influence s cardiovascular system with various means, including hyperten
sion, arrhythmias, cardiomyopathy and hemorhagic stroke. 

In cardiovascular medicine we have amount of data from the epidemiologic stu
dies describing the negative influence on the heart and vessels. All the mechanisms 
are not clear, but they include life style changes, diet, smoking, hypertension, body 
mass index, physical exercise, contributing also to the lipoproteine status among 
those subjects. 

Key words: alcohol - arrhythmias - cardiovascular diseases - prognosis 

Úvod 

Alkohol predstavuje starú drogu, ktorá priťahuje záujem už po tisíce ro
kov. Dôkazy o výrobe vína sú známymi vyobrazeniami, ktoré sa zachovali 
dodnes na stenách chrámov v Egypte, ako aj u Sumerov v Mezopotámii. Ve
decké debaty o rizikách a benefitoch alkoholu sa začali pred niekoľkými sto
ročiami a trvajú dodnes: aké množstvá konzumovať, aký druh a kto sú dôle
žitými otázkami, ktoré si vyžadujú jednoznačnú odpoveď. Kým konzumácia 
vysokých dávok alkoholu vedie k poškodeniu srdca (kardiomyopatia, aryt
mie a hypertenzia), mierny príjem alkoholu je asociovaný s poklesom výsky
tu koronárnej choroby srdca a aj celkovej mortality. Z prehľadu literatúry je 
zrejmé, že definície o množstve sa významne líšia (aj medzi krajinami) 
a termíny nízky, mierny a vysoký príjem sú definované veľmi variabilne. 
V tab. 1 a 2 sú uvedené niektoré publikované definície (14, 23). 

Akútne podanie etanolu vedie k viacerým zmenám v kardiovaskulárnom 
systéme (42, 22). U človeka alkohol nevzniká, avšak organizmus je schopný 
s využitím enzýmov (alkoholdehydrogenázy a aldehyddehydrogenázy) pri
praviť z etylalkoholu aktívnyacetylkoenzým A, látku schopnú vstúpiť do 
Krebsovho cyklu vo všetkých bunkách ako zdroj energie. Keďže sa rýchlo 
absorbuje (polovica dávky už počas 15 minút s vrcholovými hladinami do-
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siahnutými za 30-60 minút), distribuuje sa predovšetkým do telových te
kutín, svalov a mozgu. Oxidácia etylalkoholu prebieha predovšetkým v pe
čeni na acetaldehyd, tento je ďalej degradovaný na kľúčový medziprodukt: 
acetylkoenzým A. Jednotlivé druhy alkoholických nápojov obsahujú rôzne 
objemové percentá a tomu zodpovedajúce množstvá etylalkoholu v objemo
vej jednotke. Distribučný objem je asi 60 % u žien a 70 % u mužov celkovej 
hmotnosti tela. Viaceré faktory facilitujú vplyv na arytmogenézu: zníženie 
dostupnosti NAD na glukoneogenézu môže viesť ku hypoglykémii, nad
merná produkcia NADH degraduje pyruvát na laktát s vznikom laktátovej 
acidózy, nadprodukciou acetylkoenzýmu A vznik metabolickej aci dózy, ako 
i zvýšenie sérovej osmolality. Podaný v dávke 100 - 150 ml vedie priamo 
k manifestácii variantnej angíny pectoris v období medzi 5,5 - 17,5 hodina
mi (19). 

Tabuľka 1. Definícia štandardných dávok alkoholu v USA (14) 

~0,6 oz alkoholu 
~17,74 ml alkoholu 
~14 g alkoholu 
~12 oz piva 
~5 oz vína 
~1,5 oz destilátu 

Poznámka: Iná definícia v literatúre USA uvádza alkoholický nápoj 0,5 fi oz, alebo 
12 g alkoholu. Definícia štandardného nápoja v Anglicku je 8 g alkoholu, v Japon
sku 19,75 g. (lkg = 35,30z) 

Tabuľka 2. Definícia konzumu alkoholu 
(podľa Dietary Guidelines for Americans, 23) 

Mierne pitie: Nízke riziko, alebo zodpovedné pitie: nie viac ako 1 štandardná 
dávka denne u žien a 2 u mužov. 
Nadmerné pitie: konzumácia priemerne viac ako 2 štandardných dávok denne 
u mužova 1 nápoj u žien. 
Nízke pitie: nie je štandardná definícia, zrejme menej než mierne pitie. 
Nárazové pitie: znak konzumácie alkoholu, ktorá dosiahne koncentráciu 
alkoholu v krvi do 0,08 %, obvykle korešponduje s 4 štandardnými dávkami pri 
jednej príležitosti u mužova 3 u žien, počas obdobia 2 hodín. 
Alkoholizmus znamená znak, ktorý vedie k porušeniu zdravia, vzťahov, alebo 
schopnosti práce. 

141 



A. DUKÁT / VPLYV ALKOHOLU NA KARDIOVASKULÁRNY 
SYSTÉM: 

Alkohol a kardiovaskulárne ochorenia 

Posledné publikované metaanalýzy priniesli konzistentné údaje o tom, že 
kvantita v príjme alkoholu môže hrať určitú úlohu v kontexte kardiovas
kulárnych ochorení. V metaanalýze pri sledovaní 13 biomarkerov v sledova
nom modeli mierny príjem alkoholu viedol ku zvýšeniu HDL-cholesterolu, 
apolipoproteínu Al a adiponectínu a poklesu hladiny fibrinogénu. Vzostup 
hladín triacylglycerolov nebol štatisticky významný (3). Aké je reálne pre
mietnutie do klinickej reality? Táto je zhrnutá v tab. 3. V ďalšej metaanalý
ze bolo zahrnutých 84 štúdií, kde sa preukázala závislosť od dávky požíva
ného alkoholu a vzťah mal tvar J-krivky (21). Dáta boli konzistentné s pred
chádzajúcou analýzou mortality u mužova žien (5). Schematicky sú znázor
nené na obr. 1 (15). Ďalšie sledovanie v metaanalýze veľkej časti populácie 
(takmer 200 000 žien a 75 000 mužov) potvrdila uvedenú závislosť, ako je 
v modeli na obr. 1 u oboch pohlaví. Rozdiel bol vo veku: mladšie osoby mali 
nižší benefit (majú nižšie absolútne riziko), než osoby v strednom a vyššom 
veku (12). Výsledky metaanalýz je však niekedy ťažšie extrapolovať do cel
kovej všeobecnej populácie. Čo je však celkom nemožné predikovať, je pre
dikcia závislosti od alkoholu. 

Tabuľka 3. Relatívne kardiovaskulárne riziká u konzumentov 
alkoholu a abstinentov (5) 

Relatívne riziko 95 % konfidenčných intervalov 

Kardiovaskulárna mortalita 0,75 0,70 - 0,80 

Incidencia ICHS 0,71 0,66 - 0,77 

Koronárna mortalita 0,75 0,68 - 0,81 

Incidencia NCMP 0,98 0,91-1,06 

Mortalita na NCMP 1,06 0,91-1,23 

Mortalita na všetky príčiny 0,87 0,83 - 0,92 
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Alkohol a dysrytmie srdca 

Nadmerné požívanie alkoholu vedie k rôznym druhom srdcových aryt-
mií. Zahrnujú menej závažné až klinicky závažné (2): 

a) predsieňové a komorové extrasystoly, 
b) supraventrikulárne tachykardie 
c) flutter predsiení 
d) fibriláciu predsiení 
e) komorovú tachykardiu 
D fibriláciu komôr. 

Obrázok 1. Relatívne riziko celkovej mortality (99 % Cl) 
a konzumácia alkoholu u mužov a žien 
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Najčastejšou etanolom vyvolanou arytmiou je však fibrilácia predsiení. 
Etanol je kauzálnym faktorom vzniku celej jednej tretiny všetkých novo
vzniknutých paroxyzmov fibrilácie predsiení v skupine pacientov do 65 ro
kov. Väčšina epizód sa vyskytuje pri nárazovej konzumácii alkoholu (obyčaj
ne počas víkendu, alebo prázdnin). Z tohto dôvodu sa niekedy v literatúre 
označuje aj termínom "holiday heart". Aj elektrofyziologické testovanie po
tvrdilo kauzálny vzťah alkoholu ku vzniku fibrilácie a flutteru predsiení. 
Liečbou tohto druhu arytmií je abstinencia od alkoholu. Arytmogenicita eta
nolu vyplýva u konzumentov alkoholu viacerými mechanizmami, ktoré sa 
spolupodieľajú na predispozícii. Sú to fajčenie, poruchy elektrolytov, hyper
tenzia a apnoe počas spánku. Akútne požitie alkoholu zvyšuje diurézu, 
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ktorá vedie ku zvýšenému vylučovaniu sodíka, draslíka a horčíka močom. 
Vulnerabilným terénom u daného pacienta sú potom fibróza myokardu (už 
prítomná ischemická choroba srdca), hypertrofia ľavej komory srdca, kar
diomyopatia a autonómna dysfunkcia (25). 

V metaanalýze (4) boli sledované aj možné geografické zmeny vzhľadom 
na riziko fibrilácie predsiení a alkoholu. Tento geografický vplyv však nebol 
zistený [(1,38(95% CI:1,22-1,56) pre Severnú Ameriku], [1,51(95%CI: 
1,23-1,86) ani pre Európu]. Podobne sa nezistil významný rozdiel medzi ty
pom fibrilácie predsiení [(1,42(95%CI:1,22-1,66) pre chronickú fibriláciu 
predsiení] a paroxyzmálnu fibriláciu predsiení [1,78 (95%CI:1,43-2,22)]. 
Závislosť od dávky (dose response) medzi príjmom alkoholu a rizikom fi
brilácie vzhľadom na pohlavie, druh použitého alkoholu sa zo štúdií, ktoré 
boli zahrnuté do metaanalýz nedala určiť (4). 

Alkohol a náhla srdcová smrť 

Nadmerné používanie alkoholu (viac ako 5 nápojov denne) je spojené 
u mužov s významne vyšším rizikom komorových arytmií a náhlej srdcovej 
smrti v porovnaní s 2 - 4 nápojmi denne (1). Konzum 5 - 6 nápojov do 
týždňa bol asociovaný s nižším výskytom náhlej srdcovej smrti oproti absti
nentom [RR:O,21 (95% CI: 0,08-0,56, p=0,002)]. Tento vzťah má tvar U kriv
ky (s najnižším rizikom výskytu náhlej srdcovej smrti pri konzume 5 - 6 
nápojov týždenne a do 2 nápojov denne). Vyšší príjem alkoholu je asociova
ný so zvýšením mortality, vrátane vzostupu nádorov a cerebrovaskulárnych 
príhod. Hoci sa uvádza, že konzumácia vína má v tomto vzťahu určitú pre
ferenciu oproti iným druhom alkoholu, koncízne epidemiologické údaje nie 
sú známe. Dáta z experimentálnych štúdií na zvieratách nie je možné extra
polovať na ľudskú populáciu (18). V tejto máme k dispozícii dve veľké epide
miologické štúdie. Honolulu Heart Program preukázal pozitívnu koreláciu 
medzi rizikom náhlej srdcovej smrti u zdravých asymptomatických mužov 
v strednom veku s krvným tlakom, sérovým cholesterolom, fajčením a hy
pertrofiou ľavej komory srdca a negatívnu koreláciu s príjmom alkoholu. 
Tieto výsledky sú znázornené v tab. 4 (13). British Regional Heart Study 
preukázala, že relatívne riziko náhlej srdcovej smrti u vysokých konzumen
tov alkoholu (viac ako 6 štandardných dávok - "drinkov" denne) bolo dvoj
násobne vyššie, ako u osôb s príležitostným príjmom alkoholu, viac vyzna
čená bolo u mužov (24). 
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Tabuľka 4. Prediktory náhlej srdcovej smrti -
Honolulu Heart Program (13) 

Prediktory Relatívne riziko 95 % konfidenčných intervalov 

Systolický krvný tlak 2,7 1,7 - 4,3 

Cholesterol v sére 1,8 1,1 - 2,8 

Fajčenie 1,7 1,0 - 2,7 

Hypertrofia ľavej komory srdca 4,9 2,7 - 8,6 

Konzumácia alkoholu 0,5 0,3 -0,9 

Termín "holiday heart syndrome" navrhol Ettinger ako spojenie akútnej 
poruchy srdcového rytmu, alebo poruchy prevodu s nadmernou spotrebou 
alkoholu u osoby, ktorá nemá klinické známky ochorenia srdca, kedy aryt
mia vymizne (bez rezídua) pri abstinovaní (9). Vyjadruje zmenu súčasného 
životného štýlu, kedy ku významnejšej konzumácii alkoholu v spoločnosti 
dochádza koncom týždňa (po období pracovného procesu) a počas víkendov. 
V literatúre nie je zhoda medzi príjmom alkoholu a fibriláciou predsiení, 
uvádza sa 3 - 5 nápojov denne (nie mierny a stredný príjem alkoholu) 
u mužov. Asociácia medzi alkoholom a fibriláciou predsiení je menej tesná 
u žien (10, 20). Z Framinghamskej štúdie vieme, že tento vzťah nie je prí
tomný, pokiaľ používanie alkoholu neprekročí 36 gramov denne (8). Príjem 
alkoholu nad tieto hodnoty vedie ku 34 % nárastu rizika fibrilácie predsiení 
(95%CI:1,01-1,78). Tento vzostup je ako u mužov [RR: 1,33(95%CI 
0,89-2,00)], tak i u žien [RR:1,34(95%CI:1,01-1,78)]. Ako možný mechaniz
mus sa uvádza hyperadrenergný stav, ktorý je spojený s pitím alkoholu, 
znížený tonus vagu a predÍženie QT intervalu (11). Tento stav bolo možné 
reprodukovať u pacientov s anamnézou arytmie (vrátane už prítomného 
ochorenia srdca) v experimente s podaním 2 - 3 nápojov (destilátu) pri elek
trofyziologickom testovanÍ. Došlo ku skráteniu dÍžky cyklu a predÍženiu H-V 
intervalu pri nepretrvávajúcich predsieňových a komorových tachykardiách. 
Iba u časti pacientov došlo k indukcii paroxyzmálnej fibrilácie a flutteru 
predsiení alkoholom (16). Nadmerný príjem alkoholu je však jasne spojený 
s rizikom komorových arytmií a aj náhlej srdcovej smrti (17). Preto súčasný 
stav vedomostí poukazuje na fakt, že u pacientov s prítomnou ischemickou 
chorobou srdca, ktorí sú vo vysokom riziku náhlej srdcovej smrti (s elektric
kou instabilitou myokardu) nie je rozumné povoliť mierny príjem alkoholu 
(6). 
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Záver 

Hoci viacero štúdií poukázalo na J (resp. U tvar krivky) pri vzťahu medzi 
konzumom alkoholu a kardiovaskulárnou, či celkovou mortalitou, všetky do
terajšie sledovania majú svoju limitáciu. Boli to observačné a epidemiolo
gické sledovania, teda žiadna zo štúdií nebola randomizovaná a dvojito za
slepená. Pochopiteľne, z etických, behaviorálnych a logistických dôvodov je 
ťažké realizovať multicentrickú, prospektívnu a randomizovanú štúdiu, kde 
by jedno rameno pacientov dostávalo alkohol dlhodobo a druhé rameno nie. 
Zatiaľ observačné štúdie ukázali, že mierny príjem alkoholu (L2 - 1 štan
dardná dávka) je z hľadiska kardiovaskulárneho systému protektívny. Vše
obecne preventívni kardiológovia usudzujú, že nastal čas pre dlhodobú, pro
spektívnu a randomizovanú štúdiu, kde jedno rameno by úplne abstinovalo 
a druhé rameno dostávalo 1 alkoholický nápoj denne, alebo obdeň (naj
vhodnejšie vo forme červeného vína). Dlhodobé sledovania by mali sledovať 
celkovú mortalitu, kardiovaskulárne príhody (kardiovaskulárne úmrtia, ne
fatálny infarkt myokardu, angina pectoris, srdcové zlyhanie), cerebrovasku
lárne príhody a nekardiovaskulárne/necerebrovaskulárne ochorenia. Vylu
čovacie kritériá by mali byť závislosť od alkoholu, prítomné pečeňové ocho
renia, ezofagitída, gastrointestinálny vred a krvácania, pričom by mala byť 
dobrá kompliancia subjektov. Sledovanie bezpečnosti by malo obsahovať 
pečeňové testy, klinické monitorovanie a dobrú kvalitu (istotu, že osoby 
v kontrolnej skupine neporušili abstinenciu alkoholu). Randomizovaná sku
pina by mala byť robustná (najmenej 7500 sledovaných subjektov, naj
kratšia doba sledovania 4 roky). Kým nebudú známe a dostupné dáta z ta
kejto štúdie, benefit z hľadiska kardiovaskulárneho systému nemožno pred
pokladať, ak príjem alkoholu bude prevyšovať 1 - 2 štandardné dávky 
u mužova 1 dávku u žien (15). 
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