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H Φαρµακολογία της Αιθυλικής Αλκοόλης
Εισαγωγή
20. Και ήρξατο Νώε άνθρωπος γεωργός γης και εφύτευσε αµπελώνα. 21. και έπιεν εκ
του οίνου και εµεθύσθη και εγυµνώθη εν τω οίκω αυτού
Γένεσις Κεφ. Θ,στ.20-21
Η ιστορία της αλκοόλης είναι µέρος της ιστορίας του πολιτισµού, ακόµη από τότε που
ο Νώε έκανε την κοσµοaστορική του ανακάλυψη. Η εξέταση των αρχαίων φυτικών καταλοίπων εντάσσει την αρχή της αµπελοκαλλιέργειας και της οινοποίησης στην Ελλάδα στην 3η χιλιετία π.Χ. Το κρασί όµως χρησιµοποιούνταν και για ιατρικούς σκοπούς όπως καταγράφεται στα Ιπποκρατικά κείµενα και στις καταγραφές του ∆ιοσκουρίδη. Το κρασί ακόµη και
σήµερα έχει ουσιαστική παρουσία στον ορθόδοξο χριστιανικό τύπο. Στην ορθόδοξη υµνογραφία η Παναγία
είναι η άµπελος που γέννησε το Θείο Βότρυ και όπως στην αρχαιότητα ο ∆ιόνυσος έτσι και σήµερα ο ΄Αγιος
Τρύφωνας θεωρείται προστάτης των αµπελουργών. Αξίζει να αναφερθεί ότι η κυριότερη χρήση της αλκοόλης
στη θεραπευτική –εκτός από διαλύτης φαρµάκων- ήταν αυτή του αναλγητικού (16ος αιών) και του χειρουργικού αναισθητικού πριν από την εισαγωγή του αιθέρα. Η αλκοόλη δρα στο ΚΝΣ µε τον τρόπο που δρουν τα εισπνεόµενα αναισθητικά.
Αλκοόλη, είναι η κοινή ονοµασία της αιθυλικής αλκοόλης ή αιθανόλης που προέρχεται από την αλκοολική ζύµωση όπου η γλυκόζη ακολουθώντας τη µεταβολική οδό της γλυκόλυσης οξειδώνεται σε πυροσταφυλικό οξύ
και εκείνο στη συνέχεια ανάγεται σε αιθανόλη. Η αλκοολική ζύµωση αποτελεί τη βασική βιοχηµική αντίδραση
για την παραγωγή κρασιού, µπύρας και το φούσκωµα του ψωµιού.
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Απορρόφηση - Κατανοµή
Το αλκοόλ σπάνια καταναλώνεται στην καθαρή του µορφή. Συνήθως βρίσκεται σε συγκεντρώσεις 10-12%
στα κρασιά,3-5% στις µπύρες,40-50% στα ηδύποτα. ∆ιαφέρει από τα άλλα φάρµακα στο ότι απαιτούνται συγκριτικά µεγάλες ποσότητες για να προκληθεί δράση. Ο συντελεστής διαλυτότητάς του µεταξύ ύδατος και
λίπους είναι περίπου 30:1, γεγονός που δείχνει την χαµηλή λιποδιαλυτότητά του. Η διάχυσή του στο σώµα
είναι παρόµοια µε του ύδατος. Ακριβώς αυτή η χαµηλή λιποδιαλυτότητα της αιθυλικής αλκοόλης σε συνδυασµό µε το µικρό χρόνο αλληλεπίδρασης µε αντίστοιχους υποδοχείς, έχει ως συνέπεια τη σχετικά περιορισµένη διάρκεια της επίδρασής της.
Η αντίδραση στη λήψη αλκοόλης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και συνεπώς ποικίλλει:
1ος παράγοντας που καθορίζει τις επιδράσεις του αλκοόλ είναι ο ρυθµός απορρόφησης στην κυκλοφορία.
Μόνο το 10% του αλκοόλ απορροφάται στο στόµαχο υπό φυσιολογικές συνθήκες. Το υπόλοιπο απορροφάται µε υψηλότερο ρυθµό, όταν ο στόµαχος είναι άδειος, στο 12δάκτυλο και
στην αρχή του λεπτού εντέρου. Ο ρυθµός απορρόφησης είναι ταχύτερος σε αλκοολούχα
ποτά µε περιεκτικότητα 15-30% και πιο αργός σε συγκεντρώσεις µικρότερες από 10% ή µεγαλύτερες από 30%. Η απορρόφηση εξαρτάται και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε
ποτού π.χ. η µπύρα απορροφάται πιο αργά από το ουίσκυ, ακόµη και αν η συγκέντρωση του
αλκοόλ είναι ίδια στα δύο αυτά ποτά. Παρουσία τροφής στο στόµαχο επιβραδύνει την απορρόφηση (πρωτε5νες και υδατάνθρακες παρά λίπη).
2ος παράγοντας, ο ρυθµός της απορρόφησης της αλκοόλης από τον στόµαχο και
το έντερο στην κυκλοφορία.
Η αιθυλική αλκοόλη είναι ένα απλό µόριο ,το οποίο απορροφάται εντελώς στην κυκλοφορία
µετά από χορήγηση από το στόµα. Μεταφέρεται στους ιστούς και τα κύτταρα µε παθητική
διάχυση, η οποία εξαρτάται από τη βαθµίδωση συγκέντρωσης στις δύο επιφάνειες της κυτταρικής µεµβράνης.
Η είσοδος συνεπώς στους ιστούς εξαρτάται από την παροχή αίµατος σ΄αυτούς. Στο πλούσιο λοιπόν αγγειούµενο
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ΚΝΣ η συγκέντρωση αλκοόλ εξισώνεται ταχέως µε αυτήν του αρτηριακού αίµατος, ενώ οι
λιγότερο αιµατούµενοι ιστοί (σκελετικός µυς υπό χάλαση, λίπος) συγκεντρώνουν αλκοόλ
πιο αργά. Επιπλέον καθώς το αλκοόλ διαχέεται βραδέως σε ένα µεγάλο σκελετικό µυ, το
επίπεδό του στο αίµα πέφτει, αντιστρέφοντας τη βαθµίδωση συγκέντρωσης µεταξύ αίµατος και εγκεφάλου
και έτσι το αλκοόλ εξέρχεται από τον εγκέφαλο.
Οι σωµατικές διαστάσεις και το φύλο επηρεάζουν την
κατανοµή του αλκοόλ. Οι άντρες έχουν µεγαλύτερες
διαστάσεις από τις γυναίκες και η αναλογία µυών/λίπους είναι µεγαλύτερη άρα και η αιµάτωση, αφού το
λίπος έχει φτωχή αγγείωση. Έτσι το αλκοόλ θα αραιωθεί περισσότερο στην κυκλοφορία ενός άνδρα παρά
µιας γυναίκας.
3ος παράγοντας είναι ο ρυθµός λήψης.
Σταθερή λήψη σε µικρές δόσεις κατά τη διάρκεια µιας
ηµέρας µπορεί να µη δώσει σηµεία µέθης, διότι ο ρυθµός του µεταβολισµού συµβαδίζει µε τη λήψη. Πρέπει να αναφερθεί πως το αλκοόλ αφού εξατµιστεί
απορροφάται και από τους πνεύµονες.

Μεταβολισµός
Το 90-98% του αλκοόλ που εισέρχεται στο σώµα υφίσταται πλήρη οξείδωση στο ήπαρ. Μόνο ένα 2% της αιθανόλης διαφεύγει της οξείδωσης, ενώ κάτω από ειδικές συνθήκες και όταν έχει καταναλωθεί µεγάλη ποσότητα
µπορεί να φθάσει το 10%.Αν και µικρές ποσότητες αιθανόλης µπορούν να ανιχνευθούν σε διάφορες σωµατικές
εκκρίσεις, εντούτοις η µη οξειδωµένη αιθανόλη αποβάλλεται κυρίως από τους νεφρούς και τους πνεύµονες. Η
συγκέντρωσή της στα ούρα είναι ελάχιστα µεγαλύτερη από τη συγκέντρωσή της στο αίµα,ενώ η αντίστοιχη
συγκέντρωση στον κυψελιδικό αέρα είναι 0,05% αυτής του αίµατος. Ο µεταβολισµός στο ήπαρ ξεκινά µε οξεί-4-
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δωση µέσω της αλκοολικής αφυδρογονάσης (ΑDH) µε την παραγωγή ακεταλδεύδης:
CH3-CH2-OH+NAD+CH3-CHO+NADH+H+
ADH

Η αλκοολική αφυδρογονάση είναι ένζυµο το οποίο περιέχει ψευδάργυρο και βρίσκεται στο κυτταρόπλασµα
των ηπατικών κυττάρων, χρησιµοποιεί δε ως δέκτη Η+ το συνένζυµο νικοτινάµιδο-αδενινο-δινουκλεοτίδιο
(ΝΑD). ∆ύο άλλα ένζυµα,η καταλάση και οι οξειδάσες µικτής λειτουργίας, µπορούν να οξειδώσουν το αλκοόλ
σε ακεταλδεύδη, αλλά ο ρόλος τους είναι µικρός. Η δράση τους µπορεί να αυξηθεί σε συνεχή και υπερβολική
λήψη αλκοόλ. Μικρές ποσότητες ADH (αλκοολικής αφυδρογονάσης) έχουν βρεθεί στο βλεννογόνο του στοµάχου και του λεπτού εντέρου και συνεπώς ένα µικρό µέρος του µεταβολισµού συµβαίνει εκεί.
Η ακεταλδεύδη είναι ουσία δραστική και τοξική, όµως φυσιολογικά η συγκέντρωσή της είναι µικρή και ασήµαντη διότι µετατρέπεται ταχέως σε οξεικό οξύ µε ένα 2ο οξειδωτικό στάδιο, µέσω του κυτταροπλασµατικού
ενζύµου αλδεbδική αφυδρογονάση (ALDH). Το οξεικό οξύ στη συνέχεια ελευθερώνεται στην ηπατική φλέβα,
όπου συνδυαζόµενο µε το συνένζυµο Α σχηµατίζει το ακετυλοσυνένζυµο Α, το οποίο εισέρχεται στον κύκλο
του Krebs και χρησιµοποιείται σε ποικίλες αναβολικές αντιδράσεις.
Πρέπει να τονιστεί ότι ο µεταβολισµός του αλκοόλ είναι σχετικά σταθερός µε το χρόνο και ελάχιστα αυξάνεται
µε την αύξηση της συγκέντρωσης στο αίµα (κινητική µηδενικής τάξεως). Το ποσό της αιθανόλης που οξειδώνεται ανά µονάδα χρόνου είναι σε γενικές γραµµές ανάλογο του σωµατικού βάρους αλλά και του βάρους του ήπατος. Ο µέσος άνθρωπος µεταβολίζει 6-8 gr (7,5-10 ml) αλκοόλης/h και αυτός ο ρυθµός είναι σταθερός για το συγκεκριµένο άτοµο. Μικρότερες ποσότητες αλκοόλ µεταβολίζονται πιο αργά, αλλά µεγαλύτερα ποσά µεταβολίζονται µε ρυθµό ανεξάρτητο από την ποσότητα στο αίµα. Το µέγιστο ποσό αλκοόλ που µπορεί να µεταβολιστεί σε
24 h είναι 170 gr και ο παράγοντας που περιορίζει το ρυθµό είναι η επάρκεια σε νικοτιναµιδο-αδενινο-δινουκλεοτίδιο (NAD). Σε ορισµένες περιπτώσεις παρατηρήθηκε αύξηση του µεταβολισµού µετά από αύξηση της συγκέντρωσης στην κυκλοφορία, ως αποτέλεσµα της συµµετοχής των άλλων µεταβολικών οδών :της καταλάσης
και των οξειδασών µικτής λειτουργίας.
Πρέπει τέλος να σηµειωθεί πως ενώ η συµµετοχή του τελευταίου συστήµατος στην οξείδωση του αλκοόλ είναι
µικρή, εντούτοις παίζει µεγάλο ρόλο στις αλληλεπιδράσεις της αιθυλικής αλκοόλης µε τα φάρµακα που µεταβολίζονται από το συγκεκριµένο σύστηµα. Ο χρόνος ηµιζωής (T1/2) της αλκοόλης είναι 2-14 h και αυξάνει µε την
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αύξηση του όγκου κατανοµής ή τη µείωση της κάθαρσης και αντιστρόφως. Ο φαινοµενικός όγκος κατανοµής
είναι : 0,55-0,71 L/kg.

Ανεπιθύµητες Ενέργειες
Όταν η λήψη αλκοόλ είναι συνεχής και υπερβολική µπορεί να έχει βλαβερές επιδράσεις σε όλους τους ιστούς του σώµατος, είτε άµεσα είτε έµµεσα.
Αυτό συµβαίνει εν µέρει εξαιτίας του σχετικώς µεγάλου ποσού που πρέπει
να προσληφθεί προκειµένου να επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα
και εν µέρει εξαιτίας του γεγονότος ότι το αλκοόλ είναι εξαιρετικά υδατοδιαλυτό και έτσι ταχέως κατανέµεται σε όλους τους ιστούς και τα
όργανα. Επιπλέον, υψηλές συγκεντρώσεις είναι άµεσα τοξικές
στους ιστούς.
Μερικές έµµεσες δράσεις είναι αποτέλεσµα του µεταβολισµού της
αιθυλικής αλκοόλης και περιλαµβάνουν αλληλεπιδράσεις µε ένζυµα, οδηγώντας σε νεφρική και ηπατική δυσλειτουργία. Το αλκοόλ δεν έχει θρεπτική αξία πέραν του ενεργειακού του περιεχοµένου. Σε αντίθεση µε τη διεγερτική δράση στην όρεξη που έχει ένα
ποτό πριν το γεύµα,υπερβολική λήψη αλκοόλ καταστέλλει την
όρεξη και παρεµποδίζει την ικανοποιητική απορρόφηση αµινοξέων,
βιταµινών και άλλων θρεπτικών συστατικών, οδηγώντας στη δυσθρεψία. Αν και το αλκοόλ δεν έχει αποδειχθεί ακόµη ως καρκινογόνο, είναι ένα καλό διαλυτικό µέσο για γνωστά καρκινογόνα και έτσι µπορεί να συµβάλει στην κυκλοφορία
τους και εποµένως στις µεταστάσεις.

Επιδράσεις της Αιθυλικής Αλκοόλης στο Νευρώνα
Σε µοριακό επίπεδο δρα στους κάτωθι υποδοχείς :
1. επίδραση στις κυτταρικές µεµβράνες
-6-

alcohol:Layout 1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

4/7/2007

2:00

Page 7

επίδραση στους νικοτινικούς υποδοχείς της Ach (nAChR)
επίδραση στους υποδοχείς των διεγερτικών αµινοξέων
επίδραση στους πουρινεργικούς υποδοχείς
επίδραση στους υποδοχείς του GABA και της γλυκίνης
επίδραση στους ντοπαµινεργικούς νευρώνες
επίδραση στους αδρενεργικούς νευρώνες
επίδραση στους υποδοχείς της σεροτονίνης (5-ΗΤ)
επίδραση στα συστήµατα των οπιοειδών πεπτιδίων
επίδραση στο µεταβολισµό των βιογενών αµινών
επίδραση στα αρτηρίδια του ΚΝΣ

Επίλογος
Οίνος λοιπόν ίσον φάρµακο και τανάπαλιν,θεία µετάληψη,άρτος και οίνος ,σώµα και αίµα Κυρίου,αλλά και
«κεκραµένος οίνος» για τους αρχαίους.
Όπως και νάχει «οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου»,και ο Ιπποκράτης να µας λέει ότι είναι «υπέροχο κατασκεύασµα,απαραίτητο για τον άνθρωπο και όταν είναι υγιής αλλά ακόµη και όταν είναι ασθενής,πάντοτε όµως
µε µέτρο στην κατανάλωση».
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