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nej stymulacji przez anandamid i 2-arachido-
nylglycerol, endogennych agonistów recepto-
rów CB1, których synteza wzrasta przy prze-
wlekłym piciu alkoholu.

Należy też pamiętać, że uszkodzienie 
struktury układu nerwowego, jak i zaburze-
nie procesów metabolicznych i biochemicz-
nych prowadzą do choroby uzależnieniowej, 
która nie jest jedynie problemem medycz-
nym, lecz również społecznym a jej leczenie 
wymaga przede wszystkim wsparcia psycho-
logicznego (Dyr 2003). Coraz lepiej znamy 
objawy degradacji ośrodkowego i obwodo-
wego układu nerwowego, coraz lepiej po-
trafimy powiązać objawy patologiczne z ob-
szarem uszkodzonych struktur nerwowych, 
jesteśmy też coraz bardziej precyzyjni w 
szczegółowym analizowaniu procesów bio-
chemicznych zachodzących na poszczegól-
nych piętrach budowy systemu nerwowego, 
powstających w wyniku toksycznego działa-
nia alkoholu. Jednak dotychczas nie znajduje-
my na ujemne działanie alkoholu skuteczne-
go antidotum.

stwierdzono w hipokampie, móżdżku, korze 
mózgowej i prążkowiu. Jak wspomniano, al-
kohol działa na układ nagrody, zwiększając 
uwalnianie dopaminy (DA) w układzie me-
zolimbicznym, a dokładnie w obszarze jądra 
półleżącego (głównej struktury docelowej 
układu mezolimbicznego), do którego docie-
rają włókna dopaminergiczne ze śródmózgo-
wia. Wywołany przez alkohol wzrost stęże-
nia DA w jądrze półleżącym jest hamowany 
przez SR 141716 (rimonabant), antagonistę 
receptora kanabinoidowego CB1. Dane te 
wskazują na ważną rolę endokanabinoidów 
w mechanizmie działania alkoholu na układ 
nagrody. Układ kanabinoidowy jest również 
częściowo odpowiedzialny za nagradzające 
działanie etanolu. Odkrycie specyficznych re-
ceptorów kanabinoidowych i istnienia natu-
ralnych substancji endogennych w układzie 
nerwowym ssaków było wielce pomocne w 
zrozumieniu neurobiologicznych uwarunko-
wań nadużywania alkoholu. W przewlekłym 
działaniu alkoholu stwierdzono „downregula-
cję” receptorów CB1. Zmniejszona regulacja 
receptorów CB1 jest rezultatem ich ustawicz-

ALKOHOL A UKŁAD NERWOWY

Streszczenie

Jednym z układów narażonych na toksyczny 
wpływ alkoholu etylowego jest mózg jako główna 
część ośrodkowego układu nerwowego oraz pnie i 
korzenie nerwowe jako obwodowy układ nerwowy. 
Destrukcja komórek i tkanek następuje nie tylko u 
osób uzależnionych lecz również u nieuzależnio-
nych, które sytuacyjnie lub okresowo nadużywają 
alkoholu. Alkohol działa na system nerwowy jak tru-
cizna protoplazmatyczna indukując między innymi 
samobójczą śmierć jego komórek poprzez biologicz-
ne zaburzenie ważnych czynności biochemicznych. 
Uszkodzenie struktury układu nerwowego jak i zabu-

rzenie procesów metabolicznych i biochemicznych 
prowadzą do choroby uzależnieniowej, która nie jest 
jedynie problemem medycznym, lecz również spo-
łecznym a jej leczenie wymaga przede wszystkim 
wsparcia psychologicznego. Dla problemu uzależ-
nień szczególnie istotny jest układ pobudzenia ukie-
runkowanego, który dostarcza odpowiedziom koro-
wym jakości emocjonalnych, takich jak lęk, gniew, 
przyjemność czy wstręt. W procesie  uzależnienia 
istotną rolę odgrywają układy serotoninergiczny, no-
radrenergiczny, opioidowy i peptydowy. 

ALCOHOL AND NERVOUS SYSTEM

Summary

One of the main organs exposed to the toxic 
effects of ethyl alcohol is brain, a main part of the 
central nervous system and nerve trunks and roots 
of the peripheral nervous system. The destruction 
of cells and tissues occurs in both addicted and no 
addicted individuals, who use alcohol occasionally 
or temporarily. Alcohol acts on the nervous system 
like a protoplasmic poison inducing inter alia sui-
cidal cells death by disordering their important bio-
chemical pathways. Damage of the nervous system 

structure and disturbances of metabolic and bio-
chemical processes lead to addictive disease, which 
poses not only medical, but also social problems. Its 
treatment requires in the first place psychological 
support. It is especially important to stimulate a tar-
geted system, which provides the emotional quality 
of cortical responses such as fear, anger, pleasure or 
disgust. The serotonergic, noradrenergic, opioid and 
other peptide systems play a substantial role in the 
process of addiction. 


