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ALKOHOL A OPIOIDY
Badania nad fizjologią ośrodkowego układu nerwowego (OUN) pozwoliły na wniosek, że układ ten wytwarza dużą, wręcz zadziwiającą, liczbę substancji biochemicznie
czynnych o swoistym, specyficznym działaniu
(Schmidt-Nielsen 2008). Obserwacje te były
związane z wpływem na organizm ludzki różnego rodzaju narkotyków, przede wszystkim
morfiny i heroiny, a badania dotyczyły i dotyczą poszukiwania adekwatnych receptorów
dla tych substancji, przede wszystkim w mózgu, ale i w innych organach. Wykryto wiele endogennych substancji, nie tylko uczestniczących w fizjologicznych, normalnych
czynnościach układu nerwowego, ale też
biorących udział w procesach ukierunkowanego na nie oddziaływania, np. zmniejszania
odczuwania natężenia bólu, zmiany nastroju,
wprowadzania w stan euforii, emocji, stresu,
a nawet generowania chorób psychicznych.
Właśnie w atmosferze takich poszukiwań wykryto w mózgowiu ssaków wiele różnych,
biologicznie czynnych związków, mogących
działać podobnie jak morfina, między innymi enkefaliny, będące chemicznie z reguły
pentapeptydami. Dwa ich rodzaje stały się
bardziej znane, mianowicie met-enkefalina i
leu-enkefalina. W met-enkefalinie ostatnim,
czyli końcowym aminokwasem w owej pięcioaminokwasowej cząsteczce jest metionina,
a w leu-enkefalinie właśnie leucyna. Wykryto
je, jak wspomniano, w mózgu ssaków, ale i
w mózgowiach wielu gatunków bezkręgowców (Lüschen i współaut. 1991). Gdy wyizolowano pewne, inne, naturalnie występujące
polipeptydy, współdziałające z receptorami
opioidowymi, nadano im nazwę endorfin,

żeby podkreślić, że mają one działanie analogiczne do morfiny.
Historia badań nad układem opioidowym wywodzi się od okresu zainteresowania sposobem oddziaływania fizjologicznego
morfiny, będącej jednym z rodzajów alkaloidów, znajdujących się w maku, a dokładnie,
w opium. Stwierdzono jednak, że w bardzo
małych ilościach morfina może być syntetyzowana i w tkankach zwierząt (Stefano
i współaut. 2000). Przeprowadzone eksperymenty pozwoliły odkryć receptory, które
wiążą morfinę, już dosyć wcześnie, bo przed
35. laty (Hughes 1975, Terenius i Wahlstrom
1975). Od nazwy „endogenna morfina”, dla
substancji pochodnych od opium powstała
nazwa endorfiny lub endogennych opiatów
albo w skrócie tylko opiatów (Frederickson
i Geary 1982). Dzisiaj, nazwę opiaty stosuje
się więc do określania substancji specyficznych, syntetyzowanych też w organizmach
zwierząt.
Jest wiadome, że odbiór informacji za
pośrednictwem neurotransmitera zachodzi
przy pomocy receptorów, które są swoiste
dla każdego z ich rodzajów i są zlokalizowane w błonie komórkowej, między innymi,
komórek nerwowych. Najlepiej został dotychczas poznany receptor muskarynowy i
receptor nikotynowy. Gdy wykryto opioidy,
wykryto także receptory opioidowe (Williams i współaut. 2001, Waldhoer i współaut 2004). Ujawniono też istnienie pięciu
rodzajów receptorów dopaminoergicznych,
D1, D2, D3, D4, D5, oraz także pięciu rodzajów
receptorów adrenergicznych, α1, α2, β1, β2,
β3, siedmiu rodzajów receptorów serotoni-
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nergicznych, trzech rodzajów receptorów
histaminergicznych; wykryto też receptory dla kwasu γ-aminomasłowego. W ramach
tego obszaru badań wyodrębniono następnie
pięć typów receptorów opioidowych, μ, δ, κ,
γ, σ (mi, delta, kappa, ypsylon i sigma). Ich
wspólnym blokerem, z wyjątkiem receptora
sigma, jest nalokson. Receptory mi ujawniają
się w komórkach neuronalnych tych struktur
mózgowia, gdzie właśnie zlokalizowane są
neurony zawierające enkefalinę metioninową, a więc w podwzgórzu i wzgórzu, także
w komorach mózgu. Gdy receptory te wiążą się z peptydami opioidowymi pacjent odczuwa ból w mniejszym stopniu. Receptory
opioidowe delta ujawnione zostały w tych
neuronach, które zdolne są do syntezy enkefaliny leucynowej, a więc w korze mózgu,
w ciele migdałowatym, także w hipokampie.
Ich rola polega na regulacji stanów emocjonalnych. Na temat receptorów opioidowych
istnieje bogata literatura (Horvath 2000, Sinchak i współaut. 2000, Drolet i współaut.
2001, Dudziak i współaut. 2001, Evans 2004,
Nowak i Zawilska 2004, Przewłocka i Przewłocki 2004, Campbell i współaut. 2006, Horvath i Kekesi 2006, Sacharczuk i współaut.
2010a). Prawdopodobnie, różne endorfiny
pochodzą od jednej, wspólnej, dość dużej
molekuły prekursora, mianowicie pewnej beta-lipotropiny, zawierającej 91 aminokwasów,
służącej „normalnie” do mobilizacji tłuszczu
zawartego w tkance tłuszczowej.
Enkefaliny, jako peptydy pięcioaminokwasowe, są w tkance mózgowej bardzo nietrwałe, o półokresie rozpadu zaledwie kilku
sekund; bardziej trwała jest zawierająca 30
aminokwasów endrofina.
Wykryto także receptor nocyceptyny FQ
nazwany ORL-1 (ang. opioid receptor like 1),
ale zespół Waldhoera i współaut. (2004) zaproponował nową, jednolitą terminologię,
a mianowicie, by receptory μ (mi) oznaczać
jako MOP, δ (delta) jako DOP, κ (kappa)
jako KOP, a właśnie ORL-1 jako NOP. Nazwy
tradycyjne okazały się jednak i okazują się
dalej bardzo powszechnie stosowane. Gdy
zaczęto używać do analizy tych receptorów
specyficzne techniki farmakologiczne, wyodrębniono jeszcze trzy ich dodatkowe rodzaje:
zeta, lambda i ypsilon (Waldhoer i współaut. 2004).
Wspomniano, że w zasadzie dla wszystkich spokrewnionych z morfiną narkotyków,
powstała nazwa opiaty. Substancje o fizjologicznym działaniu podobnym do opiatów,
ale o mniejszej strukturze chemicznej czą-

steczki, nazwane zostały opioidami. Można
więc stwierdzić, że endorfiny i enkefaliny należą do opioidów.
Receptory opioidowe wchodzą w interakcje z białkami G1 i G0, odpowiedzialnymi za
przekazywanie informacji w obrębie komórki (Law i współaut. 2004). Jeśli pobudzone
zostaną wszystkie cztery rodzaje wspomnianych receptorów, ale głównie μ, δ, κ, daje się
zauważyć efekt doprowadzający do hamowania aktywności komórki (Mogil i Pasternak
2001), polegający głównie na inhibicji działania cyklazy adenylowej i zmniejszeniu ilości
cAMP.
Działanie opioidów jest jednak bardziej
złożone. Na przykład receptory opioidowe
zmniejszają aktywność błonowych kanałów
dla jonów wapniowych, którymi napływają
do komórki podczas pobudzenia. Ujawniony został jednak i efekt przeciwny, kiedy to
wapń może wypływać z komórki, uwolniony z jej własnych zasobów wewnętrznych.
Receptory opioidowe μ, δ, κ, ORL-1 nie są
rozmieszczone w komórce w sposób równomierny, zwłaszcza w neuronach różnych
części obszaru mózgowia. Niekiedy ujawniają
się tam te trzy wymienione rodzaje, niekiedy
jeden lub dwa, ale wszystkie mogą też wykazywać różną gęstość (Mansour i współaut.
1987).
W grupie tzw. opioidów klasycznych stosunkowo prostą budowę mają enkefaliny,
ponieważ składają się tylko z pięciu aminokwasów, a w ich cząsteczce cztery pierwsze
są identyczne dla wszystkich rodzajów enkefalin (tyrozyna, glicyna, glicyna, fenyloalanina). Do tych endogennych opioidów zalicza
się β-endorfinę (Lin i współaut. 2006). W
różnych okolicach mózgu (Lin i współaut.
2006) i w przysadce (Evans 2004) są też syntetyzowane dynorfiny. Są to substancje endogenne o charakterze peptydów opioidowych.
Powstają z prodynorfiny, jako swego białkowego prekursora poprzez jej proteolizę.
Zawiera ona trzy cząsteczki enkefaliny leucynowej w odpowiedniej sekwencji. Istnieje
kilka rodzajów dynorfin, które pełnią funkcję
neuroprzekaźników, uczestniczą w regulacji
procesów emocjonalnych, uczeniu się, przekazywaniu informacji czuciowych i motywacji. Zarówno enekefaliny, jak β-endorfina
i dymorfiny mają różne powinowactwo do
wiązania się z receptorami μ, δ, κ (Williams i
współaut. 2001).
Ponieważ odkrycie opioidów wywodziło się z odkrycia przeciwbólowego działania
morfiny (Goodsell 2004, Horvath i Kekesi
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2006), dużo badań poświęcono im w związku z regulacją odczuwania bólu, czyli zjawisku analgezji. Zmniejszone odczuwanie bólu
można wywołać farmakologicznie, między
innymi przez alkohol. W regulacji reakcji
bólowych biorą udział pewne obszary mózgu, zwłaszcza te, gdzie właśnie ujawniają
się opioidy i adekwatne dla nich receptory.
W sytuacjach stresowych (Kołątaj 1993, Kumański 2009) następuje pobudzenie informatyczne i energetyczne przede wszystkim
układu nerwowego, a więc i układu opioidowego, jednakże, jak okazuje się, znaczna
część obszarów mózgu nie bierze udziału w
regulacjach bólu. Odnosi się to szczególnie
do natężenia jego odczuwania i obszaru powierzchni, z której pochodzi. W okresie odczuwania bólu, właśnie podczas stresu, ujawnia się pobudzenie tych neuronów, które
uwalniają enekefaliny, a więc między innymi
w ciele migdałowatym (Sinchak i współaut.
2000, Hebb i współaut. 2004), jądrze podstawnym prążka końcowego (Kozicz 2002),
jądrze przykomorowym podwzgórza (Dumont i współaut. 2000), w rdzeniu przedłużonym (Mansi i współaut. 2000).
Podczas stresu uwalniają się również do
krwiobiegu beta-endorfiny z przysadki. Wynika stąd, że opioidowy układ nie tylko może
regulować reakcje bólowe, że opioidy wydzielane w reakcjach stresowych nie tylko
hamują percepcję bólu, ale mogą wpływać
na aktywność osi stresowej, a więc osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej.
Odkryto również poważne zaangażowanie opioidów w regulacji zachowań i stanów
emocjonalnych. Warto podkreślić także niektóre cechy charakterystyczne reakcji adaptacyjnych towarzyszących reakcjom zagrożenia,
tak w stanach stresu, jak i emocji. Omawiają
te zagadnienia specyficzne opracowania.
A jak na zjawiska te wpływa alkohol?
Liczni autorzy (Kavaliers 1988, Kostowski 1991, Langwiński 1991, Puciłowski 1991,
Gianoulakis i współaut. 1996, Sotowska-Brochocka 2001, Heath i współaut. 2002,
Oswald i Wand 2004, Zalewska-Kaszubska i
współaut. 2005, Campbell i współaut 2007,
Orywal i współaut. 2009) od prawie 20 lat
sygnalizują i wskazują na poważne i liczne
zależności między sferą działania opioidów
i alkoholu. Już Schulz i współaut. (1980) zauważyli, że jednorazowe podanie alkoholu
zwiększa w pewnych okolicach mózgu koncentrację met-enkefaliny oraz β-endorfiny.
Nie jest wiadome, czy taka reakcja jest wywołana zwiększeniem ich syntezy czy ich uwal-
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niania. Jednakże przy dłuższym, chronicznym
podawaniu alkoholu zmniejszał się u szczurów i doświadczalnych świnek morskich poziom endogennie wytwarzanych opioidów
w mózgowiu, a także w przysadce mózgowej. Czy wiązało się to z uzależnieniem i
tolerancją nie zostało ustalone, ale znacznie
obniżyła się koncentracja alfa-neodynorfiny,
m.in. w podwzgórzu, nie zmieniał się jednak poziom β-endorfiny. Ale gdy w sposób
chroniczny podawano analogicznie morfinę,
uzyskiwano efekty przeciwne do etanolu, np.
zmniejszenie tempa wbudowywania fenyloalaniny do obserwowanych peptydów (Gianoulakis i współaut. 1982). Gdy podawano
alkohol w okresie trzech tygodni, zauważono
zmniejszenie się ilości β-endorfiny w przednim płacie przysadki, podczas gdy w tylnym nie ujawniały się zmiany (Gianoulakis i
współaut. 1982). Na tym tle rozważano, czy
uwalnianie dopaminy, wywoływane przyjmowaniem alkoholu, jest wynikiem jego bezpośredniego działania, czy zachodzi poprzez
uwalnianie agonisty receptorów delta-opioidowych (Langwiński 1991). Wyniki zdawały
się być zależne od szczepu badanych myszy,
a więc od tła genetycznego. Różniące się genetycznie szczepy myszy ujawniały już w badaniach kontrolnych różne wartości beta-endorfiny. Dało to podstawy do przypuszczenia, że i u ludzi poziom endorfin może być
warunkowany genetycznie, a więc i różnice
w odpowiedzi na przyjmowany etanol także
mogą znajdować się pod genetyczną kontrolą (Kalant 1987). Niektórzy badacze sądzą,
że właśnie predyspozycja do uzależnienia od
alkoholu wynika z braku w OUN dostatecznej koncentracji endogennie wytwarzanych
opioidów (Blum 1983).
Eksperymenty dotyczące interakcji etanolu z opioidami pozwoliły na ogólne spostrzeżenie, że morfina hamuje przyjmowanie
etanolu, np. przez zwierzęta doświadczalne,
co potwierdzono w badaniach na szczurach
(Ho 1982, Langwiński 1991). Wnioski te nie
są jednak jednoznaczne, gdyż relacje zniechęcenia do alkoholu zależały od wielkości dawki morfiny (Reid i Hunter 1984). Charakter
działania etanolu i morfiny wydaje się być
bardzo podobny, gdyż częste przyjmowanie
alkoholu zwiększało jego następcze spożywanie, podobnie jak przyjmowanie z początku małych dawek morfiny, przyspieszało z
biegiem czasu konieczność ich zwiększania.
Można podejrzewać, że przyjmowanie alkoholu działa na system opioidowy drogą samowzmacniania (Beaman i współaut. 1984);
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nie jest jednak jasne o jaki rodzaj receptorów opioidowych tu chodzi. Dalsze obserwacje reakcji ujawniających się w OUN po
spożyciu alkoholu mogą mieć duże znaczenie w odniesieniu do ludzi, zwłaszcza do
badań nad ich alkoholowym uzależnieniem.
To uzależnienie często wywołuje nieodwracalne zmiany w strukturze i funkcjach ośrodkowego układu nerwowego, a więc także w
odniesieniu do zakłóceń pamięci, zdolności
kojarzenia i abstrakcyjnego myślenia. Opioidy zdają się odgrywać istotną rolę w zakresie wszystkich tych możliwości działalności
psychicznej człowieka. Poza ich znaczeniem
analgetycznym, czyli przeciwbólowym, i
wspomnianym udziałem w regulacji aktywności czynnościowej ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, regulują czynności
układu endokrynologicznego i immunologicznego. W ogólnym założeniu można przyjąć, że pełnią rolę hamującą, niejako uspokajającą czy tonizującą zbyt dużą aktywność
tych układów, np. podczas reakcji i stanów
stresowych. Obniżają między innymi, także
wysokość ciśnienia krwi i wielkości jej przepływu w danych obszarach naczyniowych
oraz zmniejszają aktywność stresowej osi
podwzgórzowo–przysadkowo–nadnerczowej.
Mają też udział w regulacji, zwłaszcza obniżaniu, nasilonych emocji, a prawdopodobnie
też i udział w inhibicji tempa rozwoju chorób nowotworowych. Oprócz tego, wpływają na procesy zapamiętywania i procesy
uczenia się w ogóle, zwłaszcza w stanach depresji, epilepsji i agresji (Matthews i współaut. 1986, Guedes i współaut. 1987, Holden
i współaut. 1997). Wykazano też, że układ
opioidowy ma istotne znaczenie w chorobie
Alzheimera, gdyż właśnie u ludzi na nią cierpiących układ pamięci jest bardzo degradowany (Jolkonnen i współaut. 1984, Panella i
Blass 1984). Gdy zastosuje się pewien rodzaj
antagonistów w stosunku do niektórych receptorów opioidowych, zwiększać się może
stopień zapamiętywania bodźców przyjemnych i pozytywnych (Hermandez i Watson
1997). Stosunkowo wysoką koncentrację
peptydów opioidowych wykazano w mózgowych ośrodkach kojarzeniowych, biorących
właśnie udział w ewolucyjnych sferach zachowania się, kształtowaniach rytmów biologicznych, reakcjach autonomicznych, w procesach uczenia się i zapamiętywania, a więc
w korze mózgowej, zakrętach hipokampa,
wzgórzu, układzie rąbkowym, układzie siatkowatym i limbicznym (Pierzchała-Koziec
2005). Dzieje się tak właśnie u ludzi, którzy

nadużywają alkoholu i/lub narkotyków, mają
różnego rodzaju zaburzenia na tym tle, powiększone kłopoty z uczeniem się i zapamiętywaniem. Można domniemywać, że hamujący wpływ alkoholu etylowego na przesyłanie
informacji w ramach obszaru opioidowego i
jednocześnie hamujący wpływ antagonistów
opioidowych na spożywanie tego alkoholu w
szczególności, może, a nawet powinien być
uznawany za ważny w leczeniu uzależnień
u chorych go nadużywających. Stosowanie
adekwatnych farmaceutyków o przedłużonym działaniu pod postacią antagonistów
opioidowych mogłoby hamować „dodatnie
wzmocnienie wywołane etanolem” (Langwiński 1991) i zmniejszać przyjmowanie
alkoholu u chorych pacjentów-alkoholików.
Antagoniści opioidowi, z których najbardziej
znany jest nalokson i naltrekson, są substancjami o małej szkodliwości pod względem
toksyczności, ale same nie doprowadzają do
znaczących objawów abstynencji alkoholowej. Trzeba jednakże wziąć pod uwagę i to,
że przyjmowanie przez dłuższy okres opioidów może wywołać uzależnienie od nich,
gdyż między ich pobieraniem i pobieraniem
alkoholu istnieje widoczny stopień zależności, co ustalono już przed 35 laty (Goodwin
i współaut. 1975). Jest ciekawe, że ci osobnicy, którzy nadużywają heroiny, z reguły ujawniają niechęć do przyjmowania alkoholu, a
narkotyzowani prawie całkowicie odstawiają
alkohol (Goodwin i współaut. 1975). Obserwacje te wynikały z badań nad żołnierzami
amerykańskimi podczas wojny w Wietnamie,
którzy mieli łatwy dostęp i do narkotyku i
do alkoholu (Langwiński 1991). Jednakże zjawisko takiej interakcji (opiaty-narkotyki-alkohol) wymaga dalszych badań z powodu pewnej ich niejednoznaczności (Balenko 1979),
zwłaszcza wtedy, gdy chory nie ma wyboru i
musi przyjmować tylko alkohol lub tylko heroinę.
Opioidy analizowane są także z punktu widzenia ich znaczenia analgetycznego,
zwłaszcza podczas ujawniania się silnego
bólu, powstającego na drodze pobudzenia
receptorów, które odbierają bodźce bólowe modyfikowane podczas uszkodzeń tkanki, doprowadzających do stanów zapalnych.
Nocyreceptory mogą się wtedy albo uaktywniać, gdy są normalnie nieczynne, albo obniżać swe progi pobudliwości, czyli „uwrażliwiać” (Riedel i Neeck 2001). Ból długotrwający nazwany został bólem przewlekłym.
Może się on utrzymywać w okresie wielu
miesięcy, np. w chorobach nowotworowych.
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Według World Health Organization leczenie
bólu, tzw. symptomatyczne, stosuje się w
ramach trzech poziomów, a mianowicie 1)
przy pomocy środków nieopioidowych, 2)
przy pomocy słabych opioidów, np. kodeiny,
3) przy pomocy silnych opioidów, np. morfiny. Tym samym WHO potwierdziła fakt, że
podawane doustnie opioidy mogą mieć duże
znaczenie w leczeniu paliatywnym. Jednakże
oprócz różnych kryteriów oceny opioidów
należy stosować także analizę psychologiczną
działania przeciwbólowego, a w jej ramach,
między innymi, stopień uzależnienia pacjenta od alkoholu. Podkreślone zostało już, że
działanie substancji należących do opioidów
może być bardzo silne i samo z siebie może
prowadzić do uzależnienia, a przedawkowanie nawet do śmierci. Walka przeciwko takiemu uzależnieniu jest równie trudna jak w
przypadku alkoholu i powinna się odbywać
pod opieką medyczną. Wspomniano też, że
układ opioidowy bierze udział w modyfikacji odczuwania bólu i może ulegać swoistemu uaktywnieniu podczas sytuacji i reakcji
stresowych i że odgrywa specyficzną rolę
w układzie oddziaływania alkoholu na organizm.
Właśnie alkohol jest nie tylko podejrzewany o aktywację układu opioidowego, ale
wielu badaczy twierdzi, że jest czynnikiem
zwiększającym tempo wydzielania beta-endorfin, przede wszystkim w podwzgórzu i
przysadce mózgowej. Może się także wytwarzać swoista sytuacja współdziałania, ukierunkowana na zwiększone przyjmowanie alkoholu. Woronowicz (2009) przytacza trzy
rodzaje takich możliwości uaktywniania receptorów opioidowych przez alkohol. Jedną
z nich mogłoby być oddziaływanie aldehydu
octowego, pierwszego metabolitu na szlaku
przemian utleniania alkoholu w wątrobie do
katecholamin, czy innych neuroprzekaźników, i tworzenie się w ten sposób substancji
wtórnych, niejako wpływających biochemicznie na receptory opioidowe, np. mi, delta
czy kappa. Nie bez znaczenia są tu specyficzne alkaloidy o silnym wpływie na ośrodkowy
układ nerwowy, np. tzw. TiQ (tetrahydroizochinoliny) i THBC (tetrahydrobetakarboliny)
czy SAL (salsolinol). Alkaloidy tego rodzaju
mogą motywować do zwiększonego przyjmowania alkoholu. Być może, że zjawisko takiego powiązania jest połączone z układem nagrody w mózgowiu lub z tzw. pozytywnym
wzmacnianiem w bocznym podwzgórzu i
pniu mózgu. W tych obszarach znajdują się
zespoły układów noradrenergicznych i dopa-
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minergicznych a więc układów „odpowiedzialnych” za odczuwanie przyjemności, mogącej doprowadzić nawet do samodrażnienia.
Woronowicz (2009) podaje tu przykład dotyczący małp, którym badacze (amerykańscy)
wprowadzili do mózgu TiQ i dali do wyboru
picie wody lub alkoholu. Małpy wypijały alkohol i „piły go chętnie i do tego w dużych
ilościach”.
Drugą drogą oddziaływania alkoholu na
system opioidowy może być zwiększanie poprzez etanol tempa uwalniania beta-endorfin
i enkefalin, zwłaszcza, iż odkryto, że już po
pojedynczym przyjęciu alkoholu przez pacjenta wzrasta koncentracja beta-endorfin w
jego krwi, a więc pobudzony jest u niego
układ opioidowy. Ten układ może właśnie
podnosić aktywność układu nagrody w mózgu poprzez pobudzenie neuronów dopaminergicznych.
Trzecia, analizowana możliwość działania
alkoholu miałaby polegać na zwiększeniu aktywności czy wrażliwości receptorów opioidowych na substancje opiogenne pochodzenia wewnętrznego.
Jest już truizmem stwierdzenie, że alkohol ma istotne znaczenie dla zdrowia i osoby,
które go przyjmują w nadmiarze mogą mieć,
i z reguły mają, liczne kłopoty ze zdrowiem.
Działanie opioidów jest sferą, gdzie alkohol
ujawnia swe niekorzystne działanie, choćby
dlatego, iż zmienia odczucie bólu. Wpływ alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy ujawnia się wszak między innymi i tym, że osłabia
on odczuwanie bólu, podobnie jak omawiane opioidy, i podobnie jak one, uzależnia potencjalnego chorego od siebie. Z tego rodzaju uzależnieniem wiąże się okresowy zakres
tolerancji alkoholowej i możliwości odwykowe. Gdy alkohol jest nadużywany, podobnie
jak opiaty, może doprowadzać do szerokich
zmian w OUN, zwłaszcza w wyrzucie neurotransmiterów, właściwościach błon receptorów i aktywności wielu błonowych enzymów. Te zmiany postępują wraz z wydłużającym się czasem używania etanolu, powiększając konieczność przyjmowania go w coraz
większych ilościach. W wypadku braku takiego wzmacniania, ujawniają się ujemne skutki
tzw. odstawiennictwa. W tego rodzaju stanie
można obserwować tzw. dodatnie sprzężenie zwrotne, gdyż układy emocjonalne są
tak silne, że dodatkowo mogą pobudzać się
wzmocnieniem pozytywnym, i doprowadzać
do samounicestwienia, a nawet samozagłady.
Na tym tle powstało przypuszczenie, że gdy
przyjmuje się substancje psychoaktywne dla
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przyjemności, a taką jest i alkohol, to w reakcje fizjologiczne wywołane nimi musi być
zaangażowany układ nagrody w mózgu. Powstała już na ten temat obszerna literatura
(Minami i Satoh 1995, Herz 1998, Dudziak i
współaut. 2001, Sotowska-Brochocka 2001,
Langbehn i współaut. 2003).
Dudziak i współaut. (2001), pisząc o podobieństwach reakcji na substancje psychoaktywne, a więc i alkoholu, wymieniają euforię, depresję oddychania i hipotermię oraz
możliwe mechanizmy „współdziałania alkoholu i endogennych opioidów”, a mianowicie 1) wpływ alkoholu na metabolizm endogennych opioidów, 2) tworzenie się pod
wpływem alkoholu niektórych endogennych
substancji specyficznych dla związków naśladujących oddziaływanie morfiny oraz 3)
zmianę pod wpływem alkoholu niektórych
funkcji receptorów opioidowych. Wyjściowym krokiem do tego rodzaju hipotez była
obserwacja, że picie alkoholu wywołuje
wzrost poziomu owych endogennych opiatów. Te osobniki, które do picia wybierały
alkohol, miały jakby genetycznie uwarunkowany niski poziom opiatów, a te, które wybierały wodę, ujawniały poziom podwyższony. Później udawało się to potwierdzać i u
ludzi. Byłaby to jeszcze jedna wskazówka, że
skłonność ludzi do nadużywania i uzależniania się od alkoholu może być warunkowana
genetycznie, a co za tym idzie, alkohol może
pobudzać w swoisty sposób działanie endogennych opiatów (euforia, zmniejszone czucie bólu).
Wspomniano także, że pierwszym etapem
metabolizmu alkoholu jest tworzenie się aldehydu octowego. Aldehyd ten może także
wywierać wpływ, między innymi, na aminy
biogenne, przede wszystkim dopaminę i adrenalinę, i tworzyć z nimi specyficzne produkty kondensacji, które stymulują receptory opioidowe. Te różnego rodzaju wytwory
kondensacji przypominają niejednokrotnie
swą strukturą budowę morfiny, która działa poprzez te same receptory, wywierając
wpływ na tzw. neurotransmisję typu opioidowego.
Etanol, wpływa też, jak wiadomo, na
strukturę błon komórkowych, zwłaszcza ich
płynność, a receptory opioidowe są wszak
receptorami błonowymi. Zmieniać się więc
może i fizyczny i chemiczny stan tych błon
i tych receptorów. Zmiany te zależą od ilości wypitego alkoholu i długości okresu jego
przyjmowania, a różne dawki mogą zwiększać lub zmniejszać te efekty. Tak więc wy-

daje sie, iż działania alkoholu i opioidów są
bardzo podobne.
Mimo licznego piśmiennictwa omawiającego działanie związków psychoaktywnych na
organizm ludzki, wnioski dotyczące alkoholu
i narkotyków w odniesieniu do ich działania
biologicznego nie są jednoznaczne. Neurofizjologiczne obszary uzależnienia, m.in. właśnie alkoholowego, nie zostały na tyle poznane, by można było stosować ukierunkowaną,
jednoznaczną i skuteczną terapię. Jest dowiedzione, że długotrwałe przyjmowanie alkoholu przez osoby uzależnione ma ścisłe związki
nie tylko z somatyczną, fizyczną potrzebą, ale
i komponentem psychicznym, który polega
głównie na tzw. „loss of control”, czyli braku kontroli nad jego piciem. Według Woronowicza (2009), Kumańskiego i Pisarskiego
(w tym zeszycie KOSMOSU), Sacharczuka
(2010a, b), człowiek uzależniony wykazuje
jednoznaczne zmiany behawioralne, zmieniające jego zachowanie, skupione na poszukiwaniu w otoczeniu owego alkoholu lub narkotyków. Zmieniają się wtedy zakresy i ukierunkowania procesów adaptacyjnych sterowanych
korą mózgową, ujawniają się też zmiany w
zachowaniu, objęte nazwą syndromu abstynenckiego (ang. withdrawal syndrome), które
można obserwować po odstawieniu alkoholu
czy narkotyków.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
oraz Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (DSM) wydały wskazówki dotyczące rozpoznania takiego stanu, a także stanu
wynikającego ogólnie od uzależnienia alkoholowego. Są to głównie objawy zależności
psychicznej, natomiast niekoniecznie fizycznej. Oznacza to skierowanie zainteresowań
diagnostycznych badaczy w stronę tych obszarów neuropatologicznych pacjentów, które „nakazują” przyjmowanie znacznych ilości alkoholu, czy to w okresie długotrwałym
czy też „ostrego picia” co jakiś czas (Carter
i Sullivan 2002, Cryan i współaut. 2005).
Okazuje się, iż terapia dotycząca uzależnienia alkoholowego, prowadzona początkowo
w kierunku detoksykacji, jest niewystarczająca, bo nie decyduje o zakończeniu nałogu.
Konieczność interwencji przyczynowej obejmuje zjawiska i procesy neurofizjologiczne,
które determinują zespoły uzależnienia alkoholowego. Nie bez znaczenia są tu także sytuacje stresowe pacjenta, różne awersyjne i
negatywne stany emocjonalne, długotrwałe,
nieprawidłowe odruchy warunkowe (np. widok spożywających etanol, jego sam zapach
lub obecność w otoczeniu) przyśpieszające,

Alkohol a opioidy

po okresie abstynencji, nawroty intensywnego, niekontrolowanego picia.
Rola opioidów w procesach neurologicznych i neurogennych, zarówno w relacjach
do uzależnienia, jak i samej możliwości kontroli spożywania alkoholu jest stale tematem
badań. Pewne wnioski, hipotezy, a nawet koncepcje dotyczące roli opioidów, pojawiły się
już w okresie lat 1970–2000. Na ich kanwie
rozwijają się obecnie dalsze obserwacje nad
problemem alkoholowego uzależnienia i reakcjami psychicznymi to uzależnienie determinującymi. Poszukuje się w szczególności sposobów pozwalających unikać nawrotów picia,
a wśród nich zwraca się szczególną uwagę na
substancje oddziaływujące na układ opioidowy
i na antagonistów receptorów opioidowych.
Dla ułatwienia metodologii badań stosuje się
także modele zwierzęce, chociaż w odniesieniu do czynnika emocjonalnego, w porównaniu z fizycznym, są one trudne (Spangel 2003,
Oswald i Wand 2004, Lovinger i Crabbe 2005,
Zalewska-Kaszubska i współaut. 2005, Sacharczuk 2010a). Oswald i Wand (2004) zwracają też uwagę, że uzależnienie alkoholowe jest
ściśle powiązane z fizjologią zespołu opiatowego i że właściwie wszystkie obserwacje na
jego temat powinny uwzględniać rolę opioidów. Podkreśla się też znaczenie współistnienia uzależnienia alkoholowego od depresji
osób uzależnionych (Preuss i współaut. 2002,
Ologati i współaut. 2007) i stresu (Heath i
współaut. 2002, Langbehn i współaut. 2003,
Barr i współaut. 2004, Scherrer i współaut.
2005), a także od czynników genetycznych determinujących aktywność fizjologiczną układu
opioidowego (Zalewska-Kaszubska i współaut.
2005), o czym wcześniej pisał Wald (1991) i
inni wspomniani już autorzy. Panuje ogólna
zgoda co do tego, że po jednorazowym wypiciu alkoholu zwiększa swe tempo uwalniania
β endorfina mózgowa, jak i ta pochodząca z
przysadki mózgowej, ale długotrwające przyjmowanie etanolu zmniejsza aktywność działania opioidów. Stosowanie terapii w postaci leków przeciwdepresyjnych dostosowuje niejako
aktywność układu opioidowego do działania
na normalnym, fizjologicznym poziomie (Weiss i współaut. 2001, Torrens i współaut. 2005,
Dean i współaut. 2006). Leki przeciwdepresyjne zmniejszają też zakres odczuwania bólu,
tym samym zmniejszając oczywiście i sam stan
depresyjny. Wspomniane już oddziaływanie
opioidów na zjawiska nocyceptywne było tematem wielu publikacji, ale nowsze poglądy
skłonne są włączyć system opioidowy w prawidłowy, fizjologiczny sposób działania układu
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nerwowego, dotyczący reakcji przeciwbólowych. Dotyczy to także przeciwdepresyjnych,
a zwłaszcza farmakologicznych możliwości
zmniejszania odczuwania bólu, które to zjawisko można obserwować właśnie po alkoholu
(Campbell i współaut. 2006, 2007; Jan i Slade
2007; Sacharczuk i współaut. 2009). Szczególnie ciekawe wydają się na tym tle badania
Sacharczuka i współaut. (2008, 2009, 2010a,
b) dotyczące związku między czasem i ilością
przyjmowanego alkoholu a stresem, zachowaniem się organizmu, a także systemem opioidowym. Obserwacje wykonywane na myszach
jako modelu doświadczalnym wykazały różnice
w podatności między liniami selekcjonowanymi na niską i wysoką wrażliwość stresową,
przede wszystkim zaś na niską i wysoką analgezję post stresową. Dane na ten temat przedstawili także Butler i Finn (2009), Leśniak i
współaut. (2010) oraz Sood i współaut. (2010).
Problemy i tematyka badawcza uzależnienia alkoholowego dotyczy też różnic w działaniu wielu peptydowych związków przeciwbólowych, w porównaniu do substancji
nie mających charakteru peptydowego, np.
alkaloidów, jakim jest np. morfina. Podstawą
tych różnic wydaje się być, między innymi,
stopień przenikania tych substancji przez barierę krew-mózgowie. Większość opiatów, a
więc i morfina, stosunkowo łatwo przenikają przez tę barierę, a peptydy przeciwbólowe w zależności od struktury swej molekuły,
znacznie słabiej. Z szybkością tej penetracji,
jak okazuje się, związane jest oddziaływanie
alkoholu, zwłaszcza uzależnienie alkoholowe,
które koreluje wyraźniej ze słabym tempem
pokonywania tej bariery. Stosowane obecnie
różne środki farmakologiczne dotyczące uzależnienia muszą więc być analizowane pod
kątem pokonywania owej bariery, zwłaszcza
gdy dotyczy to egzogennego pochodzenia
β-endorfiny lub neuropeptydu γ. W ten sposób układ opioidowy uwypukla dodatkowo
swą fizjologiczną i neuronalną rolę w patologicznych mechanizmach biochemicznych
dotyczących uzależnień. Sugestie, by ułatwiać
przepływ opioidów przez barierę krew-mózg i tym samym ułatwić dotarcie ich do
adekwatnych obszarów mózgowia mogą być
jednymi z czynników krytycznych w dążeniu do hamowania podwyższonego znacznie
poziomu picia etanolu w sytuacji stresowej
(Klinowiecka i współaut. 2007, 2009, 2010).
Tematyka relacji opioidów z uzależnieniem
alkoholowym stała się tak ciekawa, że jest
kontynuowana w ramach wielu bieżących
badań.
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ALKOHOL A OPIOIDY
Streszczenie
Obecnie jest opisanych wiele rodzajów receptorów opioidowych oraz mechanizmów ich działania.
Etanol, jako środek narkotyczny i powodujący uzależnienia, wchodzi z nimi w specyficzne interakcje,
między innymi uaktywniając mechanizmy pobudzania. Niektóre opioidy wywierają wpływ na spoży-

wanie alkoholu, a np. morfina może hamować jego
przyjmowanie. Alkohol osłabia też odczuwanie bólu
i na tym tle może wywoływać uzależnienie. Dane
licznego piśmiennictwa na ten temat nie są jednak
jednoznaczne, a tematyka współzależności między
alkoholem a opioidami wymaga dalszych obserwacji.

ALcOHOL AND OPIOIDS
Summary
Many kinds of opioids and opioid receptors in
the central nerve system have been discovered and
their physiological activities described. Ethanol, as a
narcotic drug causing the addiction, interacts specifically with opioid receptor systems activating inter
alia mechanisms of nerve excitation. Some opioids
exert influence on the intake of alcohol; morphine

for example can reduce desire for its drinking. Alcohol reduces also the feeling of pain; so that it’s
on purpose consumption may lead to the addiction.
Numerous literature data on this subject are susceptible to different interpretations; therefore correlation between alcohol and opioid drugs interaction
requires further studies.
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