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Czêstoæ wystêpowania schorzeñ alergicznych u mê¿czyzn
uzale¿nionych od alkoholu
Etanol jest u¿ywk¹ powszechnie stosowan¹ na ca³ym wiecie. W Polsce liczba
osób uzale¿nionych od alkoholu siêga 800 000. Jednoczenie obserwuje siê wzrost
chorobowoci schorzeñ alergicznych, co jest trendem ogólnowiatowym. Retrospektywnej ocenie poddano 366 mê¿czyzn uzale¿nionych od alkoholu. Oszacowano czêstoæ wystêpowania schorzeñ alergicznych wród nich. Astmê oskrzelow¹
rozpoznano u niespe³na 3%, uczulenia na leki u 2,18%, alergie na alergeny wziewne u
1,1% i alergie skórne u 0,82%. Ni¿sza, ni¿ w populacji ogólnej, czêstoæ wystêpowania astmy oskrzelowej wród uzale¿nionych od alkoholu, mo¿e wskazywaæ na gorsz¹
tolerancjê etanolu lub/i jego metabolitów przez osoby cierpi¹ce na astmê.

The prevalence of allergic disorders in men addicted to alcohol

Ethanol is a substance of abuse very common used all over the world. 800 000
people in Poland are addicted to alcohol. Increased morbidity of allergic disorders
is a general trend in the world. The prevalence of allergic disorders was retrospectively analyzed in group of 366 men addicted to alcohol. Bronchial asthma was
found in less then 3% analyzed patients, allergy to drugs in 2.18%, aeroallergens in
1.1% and skin allergy in 0.82%. Smaller prevalence of bronchial asthma in alcohol
addicted individuals then in general population evidences to worse tolerance of
ethanol and/or it's metabolites in people affected by asthma.

Wstêp
D³ugotrwa³e nadu¿ywanie alkoholu etylowego prowadzi do
zmian zwyrodnieniowych m.in. w miêniu sercowym, b³onach luzowych przewodu pokarmowego, w¹trobie, trzustce, uk³adzie
nerwowym. Wydaje siê, ¿e nie ma narz¹du, który nie podlega³by
wp³ywowi etanolu. Nie dziwi wiêc fakt, ¿e w ostatnich latach ukaza³o siê szereg doniesieñ wskazuj¹cych na zmiany jakie etanol
(b¹d jego metabolity) wywo³uj¹ w uk³adzie immunologicznym.
Szacuje siê, i¿ w Polsce ok. 800 000 osób jest uzale¿nionych
od alkoholu, za do 2 500 000 ludzi pije alkohol w sposób szkodliwy [6]. Z drugiej strony na przestrzeni ostatnich 40 lat zaobserwowano wzrost chorobowoci, zachorowalnoci i miertelnoci z
powodu astmy oskrzelowej i jest to trend wiatowy. Na astmê
cierpi ponad 300 milionów ludzi na ca³ym wiecie, a niektóre badania sugeruj¹, ¿e czêstoæ wystêpowania tej choroby wzrasta o
50% co dziesiêæ lat [1]. Powy¿sze dane sk³oni³y nas do przeledzenia czêstoæ wystêpowania schorzeñ alergicznych, w tym
astmy oskrzelowej, poród uzale¿nionych od alkoholu.
Cel pracy
Oszacowanie czêstoci wystêpowania astmy oskrzelowej i
innych schorzeñ alergicznych poród osób uzale¿nionych od alkoholu.
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Materia³ i metoda
Badan¹ grupê stanowi³o 366 mê¿czyzn uzale¿nionych od alkoholu hospitalizowanych w Oddziale Detoksykacji WSS im. L.Rydygiera w Krakowie w roku 2008. Retrospektywnej ocenie poddano zgromadzon¹ dokumentacjê medyczn¹. Poród hospitalizowanych chorych byli zarówno ostro zatruci etanolem jak i trzewi,
którzy wymagali pomocy z powodu zespo³u abstynencyjnego, który
rozwija³ siê po zakoñczonym ci¹gu picia. Z analizy wykluczono
osoby, które oprócz alkoholu, by³y uzale¿nione od innych substancji psychoaktywnych (leki, narkotyki, rozpuszczalniki organiczne). Rozpoznania chorób alergicznych stawiano na podstawie
diagnostyki przeprowadzonej przed hospitalizacj¹ w Oddziale
Detoksykacji  uwzglêdniano zarówno dostarczon¹ przez chorych dokumentacjê medyczn¹ jak równie¿ opierano siê na danych z wywiadu. Rozpoznanie uzale¿nienia od alkoholu by³o stawiane zgodnie z kryteriami ICD-10.
Wyniki
Badan¹ grupê stanowi³o 366 mê¿czyzn hospitalizowanych w
Oddziale Detoksykacji WSS im. L.Rydygiera w Krakowie w roku
2008. Wiek pacjentów wynosi³ od 23 do 62 lat. W oparciu o dane
uzyskane z wywiadu lekarskiego ustalono, ¿e okres uzale¿nienia
od alkoholu w badanej grupie waha³ siê od 2 do 40 lat i wynosi³
rednio 15 ± 1 lat. redni czas trwania ci¹gu picia alkoholu poprzedzaj¹cego przyjêcie do szpitala wynosi³ 22 ± 21 dni. Pacjenci
spo¿ywali ró¿ne rodzaje alkoholi (wódkê, wino, piwo). U wszystkich uzale¿nionych stwierdzano objawy zespo³u odstawiennego
o ró¿nym nasileniu. redni stopieñ nasilenia tych objawów szacowany wg skali CIWA-A wynosi³ 16 ± 3 punktów. Wyniki odnotowanych schorzeñ alergicznych przedstawiono w tabeli I. Ponadto piêciu chorych by³o leczonych z powodu POChP.
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Tabela I
Czêstoæ chorób alergicznych w grupie 366 mê¿czyzn
uzale¿nionych od alkoholu.6633 men addicted to alcohol.

Liczba chory ch

% ogó³u leczony ch

astm a oskrzelow a

10

2,73

uczulenia na leki

8

2,18

uczulenia na alergeny
w ziew ne

4

1,1

alergie skórne

3

0,82

razem

25

6,83

Tabela II
Zawartoæ fuzli w wybranych napojach alkoholowych (mg/L).
Contain of fusels in some alcohol drinks [mg/L].

m etanol

aldey d octow y

aceton

octan ety lu

1-propanol

2-m ety l-1 propanol

1-butanol

2-butanol 2-m ety l-1-butanol 3-m ety l-1-butanol

"Luksusow y "

27

-

-

42

43

93

3

8

16

351

"Odieskij"

902

260

40

383

412

535

20

-

124

1809

Bouchard

416

80

5

165

117

331

17

-

33

1048

Hennessy

209

37

13

192

114

465

-

-

24

1262

Balantines

31

22

-

89

183

267

-

-

17

310

JonnieWalker

58

40

13

210

429

558

-

-

41

490

47

7

-

285

18

6

-

-

5

13

Orzechów ka

125

71

9

28

-

-

-

-

39

43

Cherry Cordial

124

17

6

20

-

-

-

-

12

-

517

45

173

256

21

102

45

24

26

lad

14

49

9,5

12

13

21

11

16

11-33

6-27

5-68

Winiaki:*

Brandy : *

Whisky : *

Rum : *
Senorita
Wódki: *

Wina: **
Sonata

slad

Ow ocow e

lad

Ciociosan

39

Sangria

45

Brak dany ch

Brak
dany ch

196
Brak
dany ch

Brak
dany ch

Brak dany ch

236
53
29

Piw a: **
Zag³oba

slad

Okocim

slad

niem ieckie

slad

Brak dany ch

Brak
dany ch

Brak
dany ch

38
Brak dany ch

62
38-117

* wg Zuby i wsp. [12]; ** wg Markiewicz i wsp. [5]

Dyskusja
Schorzenia alergiczne odnotowano u niespe³na 7% chorych,
z czego astma oskrzelowa dotyczy³a niespe³na 3%, co stanowi
ni¿sz¹ wartoæ ni¿ szacowana czêstoæ wystêpowania tej choroby w populacji (5%). Uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e jeden z chorych cierpia³ na ni¹ w dzieciñstwie, odsetek ten bêdzie jeszcze mniejszy.
Dodatkowo nale¿y wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e chorzy (dotyczy to
przypadków, gdzie rozpoznanie astmy nie by³o oparte na dostarczonej dokumentacji medycznej, a jedynie opiera³o siê na danych
z wywiadu) nie rozró¿niaj¹ astmy oskrzelowej od POChP, traktuj¹c wystêpuj¹ce u siebie napady dusznoci jako astmê. W potocznym jêzyku w³anie tego okrelenia u¿ywaj¹ pacjenci. Jedynie u 5 chorych odnotowano POChP, co uwzglêdniaj¹c fakt, i¿
wiêkszoæ chorych uzale¿nionych od alkoholu to palacze tytoniu, czyni te dane niewiarygodnymi i nale¿y je traktowaæ jako niedoszacowane. Ponad 2 % chorych podawa³o reakcje alergiczne
na stosowane leki. Relatywnie rzadko chorzy zg³aszali alergie
skórne czy uczulenia na alergeny wziewne. Wydaje siê, ¿e odsetek chorych, którzy cierpieli z powodu chorób alergicznych jest
albo niedoszacowany, albo schorzenia alergiczne, zw³aszcza astma oskrzelowa, zmniejsza ryzyko rozwiniêcia siê uzale¿nienia
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alkoholowego. Szereg danych wskazuje, i¿ alkohol mo¿e powodowaæ wiele reakcji ubocznych i to zarówno w mechanizmach
immunologicznych jak i nieimmunologicznych co przedstawiono
poni¿ej.
Badania przeprowadzone przez Vally i wsp. [9] pokaza³o, ¿e
spo¿ycie napojów alkoholowych nie pozostaje bez wp³ywu na
samopoczucie i stan naszego zdrowia. Ankietowani wskazywali
na szereg dolegliwoci, które wi¹zali ze spo¿yciem alkoholu. Najczêciej by³ to atak dusznoci (astmy)  33%, gor¹czka (20%) i
kaszel (16%). Rzadziej wystêpowa³ wi¹d (7%), zaburzenia ¿o³¹dkowe (5%), obrzêk twarzy (3%), wyprysk (2,5%), ból g³owy
(2,2%), pokrzywka (1,4%) i blokad nosa (0,8%).
Ankietowani czêciej wskazywali na wino i piwo jako przyczynê reakcji alergicznych/nadwra¿liwoci, ni¿ spo¿ycie czystego
alkoholu (wódki). Taki stan rzeczy mo¿e t³umaczyæ m.in. fakt, i¿
napoje alkoholowe zawieraj¹ szereg zanieczyszczeñ, których rodzaj i iloæ zale¿¹ od gatunku napoju alkoholowego (wybrane z
nich przedstawiono w tabeli II). Najczêciej atak astmy prowokuje spo¿ycie wina (u 30-40% chorych) [9] i czêciej dotyczy wina
czerwonego ni¿ bia³ego. Czerwone wino jest bogate w siarczyny,
dodawane w celu zahamowania fermentacji i starzenia siê wina,
jak równie¿ histaminê i tyraminê. Równie¿ spo¿ycie piwa wi¹¿e
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siê z wiêkszym ryzykiem wyst¹pienia niepo¿¹danych reakcji, m.in.
u ok. 10% chorych nasilaj¹c astmê. Piwa (jest ich wiele gatunków) mog¹ zawieraæ szereg alergenów zdolnych wywo³ywaæ reakcje alergiczne u osób uczulonych [2]. Wymienia siê tu m.in.
alergeny chmielu, pszenicy, ry¿u, kukurydzy, s³odu jêczmiennego, dro¿d¿y piwnych, enzymów. Mo¿liwe s¹ tu reakcje IgE-zale¿ne manifestuj¹ce siê najczêciej pokrzywk¹, dusznoci¹, a nawet anafilaksj¹.
Etanol ulega w ustroju cz³owieka utlenianiu oraz przemianom nieoksydatywnym, przy czym przemiany oksydatywne stanowi¹ g³ówny szlak metabolizmu. U osoby ostro zatrutej etanol
jest utleniany do aldehydu octowego g³ównie przez dehydrogenazê alkoholow¹ (ADH). Przewlek³e nadu¿ywanie alkoholu sprawia, ¿e zostaje wyindukowany dodatkowy szlak metaboliczny 
mikrosomalny uk³ad utleniania etanolu (MEOS), który przyspiesza utlenianie etanolu do aldehydu octowego [4]. Etanol, jak i jego
g³ówny metabolit  acetaldehyd, z racji na swoj¹ budowê, nie s¹
alergenami pe³nymi. Mog¹ natomiast dzia³aæ jako hapteny, choæ
utrzymuje siê, ¿e s¹ to sytuacje rzadkie. Nale¿y w tym miejscu
nadmieniæ, ¿e aldehyd octowy, jako cz¹steczka wysoce reaktywna, wi¹¿e siê z hemoglobin¹, albuminami i innymi bia³kami osocza. W wyniku tych reakcji powstaj¹ tzw. addukty aldehydu octowego. Po³¹czenia te s¹ trwa³e, gdy¿ powstaj¹ z wytworzeniem
wi¹zañ kowalencyjnych. Addukty aldehydu octowego mo¿na oznaczyæ nawet w kilka dni po zaprzestaniu picia alkoholu. Ich potencjalne znaczenie w indukowaniu reakcji alergicznych/nadwra¿liwoci dotychczas nie zosta³y udokumentowane, choæ sam aldehyd octowy okrelano ju¿ jako czynnik sprawczy napadu astmy
po spo¿yciu alkoholu [8]. Wg Shimoda i wsp. aldehyd octowy jest
odpowiedzialny za degranulacjê mastocytów i bazofili wiod¹c do
uwalniania mediatorów, m.in. histaminy, odpowiedzialnych za
napad astmy. Spostrze¿enie to znajduje swoje potwierdzenie w
obserwacjach poczynionych m.in. przez Saito i wsp. [7], choæ
wskazuje jeszcze na inny aspekt, a mianowicie ró¿nice w metabolizmie etanolu w ró¿nych populacjach. Saito opisa³ przypadek
napadu astmy, który wyst¹pi³ 15 minut po spo¿yciu potrawy, która
zawiera³a niewielk¹ iloæ etanolu. Co ciekawe, test prowokacyjny
z u¿yciem etanolu drog¹ wziewn¹ nie wywo³a³ napadu dusznoci.
Dopiero nara¿enie t¹ sam¹ drog¹ na acetaldehyd wywo³a³o skurcz
oskrzeli.
Zarówno dehydrogenaza alkoholowa jak i aldehydowa nie s¹
enzymami jednorodnymi. Mamy tu do czynienia z polimorfizmem
genetycznym. Obecnie znanych jest 7 genów koduj¹cych ADH i
12 koduj¹cych ALDH, z tym ¿e w utlenianiu aldehydu octowego
g³ówn¹ rolê odgrywa izoforma ALDH2, w mniejszym stopniu
ALDH1. Wystêpowanie zaczerwienia skóry twarzy, koñczyn górnych i tu³owia, ko³atania serca, nudnoci i wymiotów, bólów i zawrotów g³owy, zwi¹zane jest z nisk¹ aktywnoci¹ mitochondrialnej ALDH2 i wysokim stê¿eniem aldehydu octowego we krwi [3].
U azjatyckich homozygot ALDH2*2 reakcja ta wystêpuje po przyjêciu nawet niewielkiej iloci alkoholu i mo¿e utrzymywaæ siê do
dwóch godzin. ALDH2*2 to nieaktywna izoforma mitochondrialna
ALDH.
U rasy kaukaskiej wp³yw aldehydu octowego w du¿ych stê¿eniach na organizm ludzki zosta³ poznany w zwi¹zku z wprowadzeniem do leczenia rodków hamuj¹cych aktywnoæ dehydrogenazy aldehydowej. W Polsce najczêciej stosowany jest disulfiram. Dochodzi do rozwiniêcia siê objawów tzw. reakcji disulfiramowej (inaczej zespo³u antabusowego), na któr¹ sk³adaj¹ siê
zaczerwienienie skóry, tachykardia, dyskomfort w klatce piersiowej, dusznoæ, pocz¹tkowo wzrost, a nastêpnie spadek CTK do
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wstrz¹su w³¹cznie. Ca³oæ obrazu klinicznego dope³nia niepokój,
trudnoci w oddychaniu, ból g³owy, nudnoci i wymioty. Ciê¿ki
zespó³ antabusowy mo¿e byæ przyczyn¹ mierci. Szczególnie
zagro¿one s¹ tu osoby ze schorzeniami uk³adu kr¹¿enia i uk³adu
oddechowego [10]. Objawy reakcji antabusowej s¹ mniej nasilone u osób z alkoholow¹ chorob¹ w¹troby, co wi¹zaæ nale¿y z mniej
aktywnym uk³adem cytochromu P-450, który wytwarza mniejsz¹
iloci¹ aktywnych metabolitów disulfiramu [11]. Nale¿y wiêc pamiêtaæ, ¿e objawy mog¹ce sugerowaæ napad astmy po spo¿yciu
etanolu s¹ w naszej populacji raczej zwi¹zane z reakcj¹ disulfiramow¹, b¹d disulfiramopodobn¹. Ten drugi rodzaj nadwra¿liwoci jest powodowany kumulowaniem acetaldehydu po przyjêciu
alkoholu i leku, który blokuje AlDH (np. pochodne sulfonylomocznika, metronidazol). Podobn¹ zreszt¹ reakcjê wywo³uje spo¿ycie
czernid³aka pospolitego (Coprinarius atramentarius), który zawiera
koprynê. Spo¿ycie etanolu do 72 godzin od spo¿ycia tego grzyba
mo¿e wywo³aæ typowe objawy antabusowe.
Wnioski
 czêstoæ wystêpowania astmy oskrzelowej wród uzale¿nionych od alkoholu jest ni¿sza ni¿ w populacji ogólnej co mo¿e
wskazywaæ na unikanie jego spo¿ywania przez osoby cierpi¹ce
na to schorzenie wskutek gorszej tolerancji etanolu lub/i jego
metabolitów;
 napoje alkoholowe mog¹ wp³ywaæ na wystêpowanie ró¿nego typu reakcji alergicznych i nietolerancji, w tym zwi¹zanych z
mechanizmami nieimmunologicznymi;
 w praktyce najczêciej z reakcjami tego rodzaju mo¿na
siê spotkaæ po spo¿yciu wina i piwa
 czynnikami indukuj¹cymi ich wyst¹pienie s¹ zwykle substancje inne ni¿ etanol.
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