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Αλκοόλ

• H αιθανόλη µέσα στο 
σώµα µας µεταβολίζεται 
στην τοξική ουσία 
ακεταλδεϊδη, την κύρια
υπεύθυνη για τα 
οργανικά προβλήµατα

1. ∆ηµιουργεί ή/και αυξάνει τον 
κίνδυνο εµφάνισης 
προβληµάτων σχετιζόµενων 
µε το αλκοόλ.

2. Επιπλέκει την αντιµετώπιση 
άλλων προβληµάτων υγείας

Σεµινάριο προς εκπαιδευτικούς,                           

¨Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ¨ 19/1/2015



Οι 10 κυριότεροι παράγοντες κινδύνου για εκδήλωση νόσου 

στις αναπτυγµένες χώρες

The World Health Report 2002. Reducing risks, promoting healthy life. 
Σεµινάριο προς εκπαιδευτικούς,                           

¨Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ¨ 19/1/2015



Networking. The Heraklion 

paradigm”

Θάνατοι σχετιζόµενοι µε το 

αλκοόλ

paradigm”

Mairi Koulentaki MD, Phd 

Consultant of Gastroenterology-Hepatology

Responsible of the “Alcohol Outpatient Clinic” 

University Hospital Heraklion-Crete-Greece

Nature, 2004Σεµινάριο προς εκπαιδευτικούς,                           

¨Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ¨ 19/1/2015



La Piramide dei Problemi e delle Patologie

Alcol-Correlate
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Θνητότητα

Νοσηρότητα

Ψυχολογικά
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το αλκοόλ
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Σεµινάριο προς εκπαιδευτικούς,                           

¨Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ¨ 19/1/2015



Νοσηρότητα από αλκοόλΝοσηρότητα από αλκοόλ

• Σχετίζεται µε 60 διαφορετικές παθήσεις.

• 20% των νοσηλευόµενων σε νοσοκοµεία.

• 80% των καρκίνων ανώτερου αναπνευστικού και • 80% των καρκίνων ανώτερου αναπνευστικού και 
πεπτικού (γλώσσα, υποφάρυγγας, λάρυγγας, 

οισοφάγος) συνδέονται µε αλκοόλ και κάπνισµα.

• 40% των κιρρωτικών ασθενών στην Κρήτη είναι 
αλκοολικής αιτιολογίας.

• Το 15ήµερο των εορτών πέθαναν 4 άνθρωποι στη 
Γαστρ/κή Κλινική από το αλκοόλ.

Σεµινάριο προς εκπαιδευτικούς,                           

¨Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ¨ 19/1/2015



Όλοι είναι το ίδιο ευάλωτοι? 
Τι επηρεάζει την τοξικότητα της αιθανόλης??

Γενετικοί παράγοντες

• Γονίδια και ένζυµα 

• Ηλικία της κατανάλωσης

Περιβαλλοντολογικοί 

παράγοντες

• Ποσότητα 

καταναλούµενης 

αιθανόλης

<21 ετών

• Φύλο : Η γυναίκα είναι 
περισσότερο ευαίσθητη

• Η Θρέψη και το ΣΒ

• Προϋπάρχουσα νόσος 
(υπέρταση, διαβήτης, 
ηπατοπάθεια l.)

αιθανόλης

• ∆ιάρκεια σε έτη της 

κατανάλωσης

Σεµινάριο προς εκπαιδευτικούς,                           

¨Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ¨ 19/1/2015



∆ιαδροµή του αλκοόλ στο σώµα

• Απορροφάται γρήγορα 

από το στοµάχι, 

γρηγορότερα αν είναι 

άδειο

• Φθάνει στο αίµα σε 45 

λεπτά

• Κυκλοφορεί στο σώµα 

Σεµινάριο προς εκπαιδευτικούς,                           

¨Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ¨ 19/1/2015



Κατανοµή της αιθανόλης
• Κατανέµεται στους ιστούς για 30-60 λεπτά µε µείωση των

επιπέδων από το αίµα.

• Μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρούνται στους ιστούς

που έχουν µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε νερό.

• Τα όργανα µε µεγαλύτερη αιµάτωση παρουσιάζουν την

µεγαλύτερη συγκέντρωση (εγκέφαλος, νεφρά, πνεύµονες).

• Όργανα µε µικρότερη αιµάτωση και µεγαλύτερη

περιεκτικότητα σε λίπος έχουν την µικρότερη συγκέντρωση

(µυϊκός και λιπώδης ιστός).

Σεµινάριο προς εκπαιδευτικούς,                           

¨Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ¨ 19/1/2015



Κατανοµή της αιθανόλης

• Στις γυναίκες που παρουσιάζουν µεγαλύτερη ποσότητα

λίπους, ίδιες ποσότητες αιθανόλης µεταφράζονται σε

µεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην κυκλοφορία.

• ∆ιέρχεται τον πλακούντα σε εγκύους.
Fetal Alcoholic Syndrome

Σεµινάριο προς εκπαιδευτικούς,                           

¨Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ¨ 19/1/2015



Σύνδροµο Εµβρυϊκού Αλκοολισµού 

(FAS)
Το νεογνό παρουσιάζει 

Συγγενείς Ανωµαλίες

• Κοντό και λιποβαρές

• Ανωµαλίες στην ακοή

• Νοητική και κοινωνική 
έκπτωση

• Υπερκινητικότητα 

• ∆υσκολία στο µυϊκό • ∆υσκολία στο µυϊκό 
συντονισµό

• ∆υσµορφίες

• ∆υσκολίες στην εκπαίδευση 
για οµιλία και τουαλέτα, στη   
βάδιση

• Κακή όρεξη 

• Κακό ύπνο

Σεµινάριο προς εκπαιδευτικούς,                           

¨Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ¨ 19/1/2015



∆ράση στον εγκέφαλο

•• ΣτοµάχιΣτοµάχι →→ ΑίµαΑίµα →→ ΕγκέφαλοςΕγκέφαλος

Εκεί δρα κατευναστικά σαν αναισθητικό πλήττοντας συνάψεις και νευρώνες Εκεί δρα κατευναστικά σαν αναισθητικό πλήττοντας συνάψεις και νευρώνες 

• ∆ηµιουργεί άµεσα συνθήκες ευεξίας και µία αίσθηση ψευδούς απελευθέρωσης από 
τα ταµπού και τις αναστολές τόσο έντονα όσο περισσότερη είναι και η ποσότητα που 
καταναλώνεται. 

• Παράλληλα όµως δηµιουργεί και  καταστολή της προσοχής µειωµένο έλεγχο της 
συµπεριφοράς, και των αντανακλαστικών, µείωση της νυχτερινής όρασης, ταραχή, 
ευερεθιστότητα, βίαιη συµπεριφορά, προβλήµατα µνήµηςll

Σεµινάριο προς εκπαιδευτικούς,                           

¨Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ¨ 19/1/2015



Ο ανθρώπινος εγκέφαλος

• Στον ανθρώπινο
εγκέφαλο υπάρχουν
100 δισεκατοµµύρια
νευρώνες που
ωριµάζουν καιωριµάζουν και
συνδέονται µεταξύ
τους (συνάψεις) για
την ολοκλήρωση των
λειτουργιών του
εγκεφάλου έως τα 21
έτη.

Σεµινάριο προς εκπαιδευτικούς,                           

¨Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ¨ 19/1/2015



ΕπιδράσειςΕπιδράσεις στον εγκέφαλο σε στον εγκέφαλο σε 

σχέση µε την ποσότητασχέση µε την ποσότητα

Συγκέντρωση Αίσθηµα ∆ιαταραχές 

0,01- 0,05 Χαλάρωση 

Μείωση αναστολών 

∆ιέγερση 

Κρίση 

0,06- 0,10 Ευχαρίστηση 

Ναυτία υπνηλία  

Συντονισµός κινήσεων 

Παρακολούθηση 

1-5 µονάδες

6-10 µονάδεςΝαυτία υπνηλία  

∆ιέγερση 

Παρακολούθηση 

αντικειµένων 

0,11- 0,20 Θυµός, θλίψη,  

∆ιαταραχή συναισθηµάτων 

Κοινωνική συµπεριφορά 

Οµιλία 

0,21- 0,30 Επιθετικότητα 

Μείωση αισθήσεων 

Κατάθλιψη 

Ισορροπία 

Ρύθµιση θερµοκρασίας 

0,31- 0,40 Λιποθυµία 

Κώµα 

∆υσκολία αναπνοής 

 > 0,40 Θάνατος Βραδυκαρδία 

 

 

6-10 µονάδες

11-20 µονάδες

21-30 µονάδες

31-40 µονάδες

>41 µονάδες
Σεµινάριο προς εκπαιδευτικούς,                           

¨Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ¨ 19/1/2015



∆ιαταραχές 
Παρεγκεφαλίδα

Προµετωπιαίος 

λοβός

Επικίνδυνη, 

Παρορµητική 

Μετωπιαίος λοβός

Έλεγχος κινήσεων, µνήµη , 

λήψη αποφάσεων

Πράξεις-επιπτώσεις

συναισθήµατα

Υπνηλία, 

λιποθυµία

∆ιαταραχές 

στην ισορροπία,

βάδιση

Βραδυκαρδία 

∆ιαταραχή της 

Αναπνοής,

της 

θερµοκρασίας

Προµήκης µυελός

Παρεγκεφαλίδα
Παρορµητική 

συµπεριφορά

Απώλεια 

µνήµης

Ιππόκαµπος

Σεµινάριο προς εκπαιδευτικούς,                           

¨Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ¨ 19/1/2015



Επιπτώσεις στον εφηβικό εγκέφαλο
(νέος 18 ετών µε συστηµατική κατανάλωση αλκοόλ 1 έτος)

Σεµινάριο προς εκπαιδευτικούς,                           

¨Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ¨ 19/1/2015



Εγκεφαλικές ∆ιαταραχές µετά από 

χρόνια κατάχρηση

Μερικά αναστρέψιµες από τη διακοπή

• Άνοια

– Καταστρέφονται νευρώνες, δενδρίτες και συνάψεις.

• Εγκεφαλοπάθεια Wernicke

– Έκπτωση µνήµης και προσανατολισµού, αταξία, – Έκπτωση µνήµης και προσανατολισµού, αταξία, 
οφθαλµοπληγία

• Σύνδροµο Korsakoff

– Αµνησία, παλιά και καινούργια

• Παρεγκεφαλιδική εκφύλιση

– Τρόµος, αταξία

(40% των χρονίων αλκοολικών)

Σεµινάριο προς εκπαιδευτικούς,                           

¨Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ¨ 19/1/2015



Μέθη

• Προκαλείται από αλκοόλ (άλλης 

ποσότητας ανά περίπτωση) σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα

• Οξεία δηλητηρίαση από αλκοόλ. 

• Παρατηρείται αλλαγή στην συµπεριφορά • Παρατηρείται αλλαγή στην συµπεριφορά 

που το µέγεθός της (από την ευφορία ως 

το κώµα) εξαρτάται από την ποσότητα 

αλκοόλ στο αίµα. 

Σεµινάριο προς εκπαιδευτικούς,                           

¨Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ¨ 19/1/2015



∆ράση του αλκοόλ στην οδήγηση∆ράση του αλκοόλ στην οδήγηση

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΜΕΘΥΣΕΙΣ!!

• Για 1 ώρα μετά από 1 μονάδα αλκοόλ στο αίμα →

– Αργά αντανακλαστικά (φρενάρισµα από 0.75 sec σε 1.5 – Αργά αντανακλαστικά (φρενάρισµα από 0.75 sec σε 1.5 

sec).

– Όραση σε τούνελ

– Μειωμένη συγκέντρωση

– Υπνηλία

– Αίσθημα ευφορίας «σιγουριάς» με υποτίμηση των κινδύνων 

Σεµινάριο προς εκπαιδευτικούς,                           

¨Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ¨ 19/1/2015



ΜεταβολισµόςΜεταβολισµός

•• Στοµάχι → Αίµα → ΕγκέφαλοςΣτοµάχι → Αίµα → Εγκέφαλος → Ήπαρ → Ήπαρ Μεταβολίζεται  στην Μεταβολίζεται  στην 

δηλητηριώδη ουσίαδηλητηριώδη ουσία ακεταλδεύδη ακεταλδεύδη που µετά από περαιτέρω που µετά από περαιτέρω 

µεταβολισµό,  αποβάλλεται σαν  µεταβολισµό,  αποβάλλεται σαν  COCO22 και και HH22OO..

• Σε 45-90 λεπτά από την κατανάλωση υπάρχει αντιστοιχία ανάµεσα

στα επίπεδα στο αίµα και στον εκπνεόµενο αέρα (αλκοολόµετρο ή

alco-test).

Σεµινάριο προς εκπαιδευτικούς,                           

¨Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ¨ 19/1/2015



Μεταβολισµός αιθανόλης σε µικρή και 

χρονίως µεγάλη κατανάλωση αλκοόλ

Φαινόµενο Ανοχής

Μικρή κατανάλωση ADH 

P450

Καταλάση

90%

8%

2%

Χρονίως µεγάλη 

κατανάλωση

ADH

P450

45%

50%

• Αύξηση της ταχύτητας µεταβολισµού της αιθανόλης.

• Αυτό συνεπάγεται ταχύτερη µείωση της αιθανόλης στο αίµα, µε
αντίστοιχη µείωση της δράσης της.

• Αυτή η ενζυµατική επαγωγή συνιστά την βιοχηµική βάση της
µεταβολικής ανοχής (tolerance, γερό ποτήρι!!!!!).

κατανάλωση P450

Καταλάση

50%

5%

Σεµινάριο προς εκπαιδευτικούς,                           

¨Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ¨ 19/1/2015



Aπέκκριση

• Η ταχύτητα αποµάκρυνσης
(καταβολισµού) της αιθανόλης
από το αίµα ανέρχεται σε 0.1-
0.2 g/L/ ώρα. Σε χρόνιους
χρήστες έως 0.3g/L/ώρα.

• Σε άτοµα µε κίρρωση ή κακή
θρέψη, η αποµάκρυνσηθρέψη, η αποµάκρυνση
επιβραδύνεται.

• Τα µέγιστα επίπεδα αιθανόλης
στα ούρα παρατηρούνται
περίπου 2 ώρες µετά τα
αντίστοιχα του αίµατος.

Σεµινάριο προς εκπαιδευτικούς,                           

¨Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ¨ 19/1/2015



Αλκοολική Νόσος

Σεµινάριο προς εκπαιδευτικούς,                           

¨Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ¨ 19/1/2015



Αλκοολική νόσος- Ήπαρ

Η αλκοολική ηπατοπάθεια εκδηλώνεται µε 

τρεις µορφές:  

• Ηπατική στεάτωση ή λιπώδες ήπαρ .

• Στεατοηπατίτιδα , Οξεία αλκοολική 

ηπατίτιδα.

• Αλκοολική κίρρωση .

Σεµινάριο προς εκπαιδευτικούς,                           

¨Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ¨ 19/1/2015



Αλκοολική νόσος- Καρδιαγγειακό σύστηµα:

• Λόγω της τοξικότητας στο µυοκάρδιο 

προκαλείται αλκοολική µυοκαρδιοπάθεια µε 

αρρυθµίες, υπερλιπιδαιµία.

Σεµινάριο προς εκπαιδευτικούς,                           

¨Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ¨ 19/1/2015



Το αλκοόλ κάνει καλό στην καρδιά!

• Ένα ποτήρι τη µέρα κόκκινου κρασιού

ελαττώνει τον κίνδυνο Στεφανιαίας Νόσου λόγω 

της περιεκτικότητας του σε αντιοξειδωτικές 

ουσίες (πολυφαινόλες, ρεβεστρόλη). 

ΜΥΘΟΣ!

ΕΝΩ

• Ο κίνδυνος Στεφανιαίας Νόσου αυξάνει για

κατανάλωση αλκοόλ µεγαλύτερη του ενός

ποτηριού τη µέρα.

• Προκαλείται αύξηση της Αρτηριακής πίεσης.

Σεµινάριο προς εκπαιδευτικούς,                           

¨Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ¨ 19/1/2015



Αλκοολική νόσος- Αιµοποιητικό και 

Ανοσολογικό σύστηµα:

1. Από άµεση τοξική επίδραση στον µυελό των 
οστών που µειώνει την παραγωγή των 
συστατικών του αίµατος

2. Από την συχνή έλλειψη απαραίτητων τροφικών 
συστατικών και κυρίως βιταµινών και συστατικών και κυρίως βιταµινών και 

3. Στις πιο ακραίες περιπτώσεις λόγω της 
κίρρωσης, 

Πολύ συχνά παρατηρείται αναιµία και 
ανοσοκαταστολή που έχει σαν αποτέλεσµα 

µεγαλύτερη ευαισθησία στις λοιµώξεις.

Σεµινάριο προς εκπαιδευτικούς,                           

¨Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ¨ 19/1/2015



Αλκοολική νόσος- Πάγκρεας

• Αλκοολική παγκρεατίτιδα είναι το αποτέλεσµα 

µιας νεκροφλεγµονώδους διαδικασίας που 

συµβαίνει στο πάγκρεας σαν αποτέλεσµα 

αυτοπεψίας του οργάνου. 

• ∆υνατός κοιλιακός πόνος, εµετοί και αύξηση των 

παγκρεατικών ενζύµων καταλήγουν σε χρόνια 

παγκρεατίτιδα (συνεχή κοιλιακό πόνο, 

∆υσαπορρόφηση, Σ. διαβήτη).

Σεµινάριο προς εκπαιδευτικούς,                           

¨Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ¨ 19/1/2015



Αλκοολική νόσος- Πεπτικό σύστηµα:

• ∆ιαταραχές στην πέψη και την απορρόφηση

που όµως περιορίζονται στο 12δ/λο και στην 

νήστιδα. 

• Γαστρίτιδα 

• Ναυτία, ανορεξία, δυσπεψίας

• ∆ιάρροιες

Σεµινάριο προς εκπαιδευτικούς,                           

¨Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ¨ 19/1/2015



Αλκοολική νόσος- Ενδοκρινές σύστηµα

• ∆ιόγκωση των παρωτίδων που προκαλεί 
φουσκωµένα µάγουλα.

• Στον άνδρα: εξαφανίζονται σταδιακά τα ανδρικά 
χαρακτηριστικά (ατροφία των όρχεων, χάνεται η 
δευτερογενής τριχοφυΐα, µείωση της libido) δευτερογενής τριχοφυΐα, µείωση της libido) 
εµφανίζεται  γυναικοµαστία.  

• Στην γυναίκα: εµφανίζονται σηµεία 
υπογοναδισµού δηλαδή σταδιακά µειώνονται τα 
γυναικεία χαρακτηριστικά, εµφανίζονται 
διαταραχές της περιόδου έως πλήρη 
αµµηνόρροια, στειρότητα, µείωση της libido. 

Σεµινάριο προς εκπαιδευτικούς,                           

¨Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ¨ 19/1/2015



Αλκοόλ και καρκίνος

• Η κατάχρηση αλκοόλ συνδέεται µε αυξηµένη 
επίπτωση καρκίνου του ήπατος, στόµατος, 
λάρυγγα, οισοφάγου, παγκρέατος. 

• Ο κίνδυνος εµφάνισης καρκίνου αυξάνει µε την • Ο κίνδυνος εµφάνισης καρκίνου αυξάνει µε την 
δόση, την ταυτόχρονη συνύπαρξη καπνίσµατος.

• Θεωρείται ότι το 80% των καρκίνων αυτών θα 
µπορούσε να προληφθεί µε αποχή από αλκοόλ 
και κάπνισµα.

Σεµινάριο προς εκπαιδευτικούς,                           

¨Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ¨ 19/1/2015



Σύλλογος Επιστροφή 20/1/2014


