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GENlnlCs OF ALCOHOL WITHDRAWAL

ABSTRACT - Alcohol withdrawal is a clinically and etiologically heterogeneous syndrome,
caused by a complex interaction of environmental (e.g. amount of ethanol) and genetie factors.
Multiple genes are considered to be involved in various componcnls or the syndrorne, each of
them contributillg ollly modestly to withdrawal vlllnerability, Association stlldies, lIsing candidale gcnes of the dopamine, serotonin, gabaergic and opioiJ systems are reviewed, and melhodologicallimitatiolls are discussed.
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WSTĘP

Alkoholizm jest zespołem klinicznie i etiologicznie różnorodnym, wywoływanym
przez złożone wzajemne oddziaływanie czynników genetycznych i środowiskowych
(20). Doświadczenia na zwierzętach wskazują, że elementy zespołu uzależnienia alkoholowego !ZZA! np. preferencja alkoholu, wrażliwość, tolerancja lub abstynencja,
mogą być podzielone na składowe genetyczne i behawioralne (6). Jednak możemy
również przypuszczać, że różnorodne geny są zaangażowane w neurobiologiczne
cechy. Podstawową trudnością w przypadku badania takich złożonych cech, jak uzależ
nienie od alkoholu lub zespołu abstynencyjnego !AZA! jest ustalenie genotypowo-fenotypowej zależności, której nie można przypisać pojedynczemu genowi (17).
Analiza danych zebranych wśród rodzin alkoholików podczas wielokierunkowych
badań rodzinnych wskazuje, że alkoholizm jest wyróżniany na podstawie profilu objawów i ich głębokości (obliczanej różnymi skalami) oraz licznymi powikłaniami (4).
Zgodnie z kryteriami leD-lO i skalami oszacowania nasilenia objawów alkoholowego zespolu abstynencyjnego (47), wyznaczanego przez liczbę i intensywność objawów, które wraz ze wzrostem głębokości powikłań choroby alkoholowej, mogą występować zespoły: bez komplikacji lub w postaci powikłań wegetatywnych bądź
w postaci zaburzenia świadomości jako majaczenie lub alkoholowych napadów drgawkowych. Zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu neuroprzekaźnictwa uważane są
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za podstawową przyczynę zespołu abstynencyjnego (11). Przypuszcza się, że objawy
wegetatywne wyzwalane są przez nadaktywność neuronówadrenergicznych, noradrenergicznych i poprzez czynnik uwalniający kortykotropinę ICRF/; omamy mogą być
następstwem nadczynności przekażnictwa układu dopaminergicznego; drgawki alkoholowe powodowane są niedostateczną czynnością układów hamująco-pobudzających,
jak: układ GABA ill ub pobudzenie układu glutaminianergicznego (40). Udowodniono,
że zaburzenia emocjonalne i poznawcze wywoływane są brakiem równowagi zarówna
układu serotoninergicznego, jak i cholinergicznego. Cechy determinujące osobniczą
podatność na zespół abstynencyjny pozostają w większości nieznane. Badania nad
genami, które predysponują do wystąpienia powikłanego zespoI u abstynencyjnego,
mogą być wykorzystane na różne sposoby.
Biorąc pod uwagę fakt, że różne geny mają wpływ na cechy ZZA lub objawy AZA
- założono, że polimorfizm genów regulujących system neuroprzekażnictwa może być
powiązany z podatnością do ciężkiego przebiegu zespołu abstynencyjnego. Aby zbadać hipotetycznie przyjęty związek genotypowo-fenotypowy, przeprowadzono u pacjentów z ZZA kilka kompleksowych badaJi w populacji. Poniżej przedstawiono niektóre dotychczasowe wyniki badań neurogenetycznych u pacjentów z ZZA w Klinice
Psychiatrii PAM w Szczecinie i Klinice Psychiatrii Freie Universitat w Berlinie, które
wykonano po uzyskaniu zgody Komisji Etycznych Freie Universitlit w Berlinie i Pomorskiej Akademii Medycznej.

Typowanie genów
Analizie zostały poddane te geny, o których było wiadomo, że są powiązane z pafenotypu np. ciężkiego zespolu abstynencyjnego (42). Hipotetycznie założono, że częstość genotypu powinna być skorelowana z konkretnymi objawami zespolu abstynencyjnego (tj. większa częstość występowania genotypu z mutacją wśród pacjentów może być powiązana z większą intensywnością objawów). Badani musieli spełniać przynajmniej 3 kryteria wig rCD -10 dla ZZA (47). Historia
nałogu została opisana przy pomocy ustrukturyzowanego wywiadu CIOr (Composite
International Diagnostic lnterview), rozdział poświęcony uzależnieniom (23). Kliniczny fenotyp AZA opisany został w perspektywie czasu, z uwzględnieniem głębokości
ZZA, na podstawie sprawozdania pacjentów i obserwacji klinicznej, objawów wegetatywnych, drgawek alkoholowych, majaczenia drżennego. Dalsza ocena zespoI u
abstynencyjnego została przeprowadzona u tych pacjentów, którzy przeszli proces
detoksykacji w Klinice. Objawy zespołu zostały określone za pomocą skali CIWA
(Clinical Institute Withdrawal Assesment for Alcohol Scale) (44). U części pacjentów
nasilenie zespółu abstynencyjnyjnego oceniono na poziomie neuroendokrynnym, poprzez pomiar stężenia hormonu wzrostu (HGH) w osoczu, po podskórnym podaniu
apomorfiny. Celem tego badania była próba oszacowania możliwych dysfunkcji
ośrodkowych szlaków dopaminergicznych, które jak sugerują wcześniejsze badania
neurogenetyczne, mogą wykazywać zaburzenia (1, 43).
Grupa kontrolna została losowo wybrana spośród anonimowych zdrowych dawców krwi, ochotników, którzy w kwestionariuszu zaznaczyli, że nigdy nie przechodzili
leczenia psychiatrycznego ani nie są uzależnieni od etanolu. DNA we wszystkich
tołogią określonego
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przypadkach wyizolowano z limfocytów krwi żylnej i poddano badaniom
określonych procedur, bez ujawniania danych klinicznych.
Związek

Układ

według

polimorfizmów genów z nasileniem zespołu
abstyuencyjnego

dopaminergiczny

Na podstawie wcześniej opisanej zależności między głębokim ZZA i wariantami
genu O 2 receptora dopaminergicznego zwłaszcza w rejonie egzonu 8 (I, 21, 28) oraz
badań wskazujących na powiązanie układu dopaminernicznego z zespołem abstynencyjnym (13, 21), przeanalizowano związek kilku genów kodujących receptory dopaminergiczne pod kątem ich związku z objawami zespołu abstynencyjnego. Nie udowodniono związku allelu Al genu 02 z okolicy strefy TaqA (9, II, 14, 15,31,41),
który wcześniej sugerował Blum i współpracownicy. Jednak pacjenci homozygotyczni
z podstawieniem guaniny w miejsce adeniny w rejonie egzonu 8 - receptora dopaminy 02, wykazywali w skali CIW A głębsze AZA (statystycznie znamienna wartość)
(lO). Nie wykazano powiązania objawów zespołu abstynencyjnego i genu receptora
dopaminy (DRDł), ale - znacząco wzrosła częstość występowania wariantu genu
receptora dopaminy (DRD3), kodującego serynę, wśród pacjentów, u których wystą
piło majaczenie drżenne (31). Asocjacja między polimorfizmem genu 04 i AZA jest
wciąż kwestią dyskusyjną (7, 33). Transporter dopaminy (DATI) wpływa znacząco na
ograniczanie czasu i neurotransmisji dopaminergicznej, a objawy AZA są konsekwencją stanów nadczynności dopaminergicznej, powstałej na skutek niedostatecznego
usuwania dopaminy ze szczeliny synaptycznej. Gen dla produkcji DA Tl byl w pierwszej kolejności brany pod uwagę jako "gen zespolu abstynencyjnego". Zebrane dane
świadczą, że alkoholicy posiadający alIel A9 (9 powtórzeń sekwencji 30 par zasad)
narażeni są na większe ryzyko występowania powikłanego AZA, niż osoby bez tego
wariantu (32). Innym genem prawdopodobnie odpowiedzialnym za zaburzenia neuropsychiatryczne jest gen hydroksylazy tyrozyny (T!-!), ponieważ enzym ten jest
regulatorem tempa biosyntezy dopaminy, adrenaliny i noradrenaliny. Enzym ten wykazuje dużą różnorodność molekularną, tym samym może wpływać na produkcję wyżej
wymienionych neuroprzekaźników. Potwierdzono, że częstość lO-krotnych powtórzeIi
allelu A I O była znacząco większa u alkoholików (35), którzy doświadczali halucynacji wzrokowych podczas majaczenia drżennego, w porównaniu z grupą kontrolną, nie
posiadającą tego wariantu genu. AlIel A lO w grupie alkoholików i w populacji zdrowej występuje rzadko, posiadanie go zwiększa relatywne ryzyko wystąpienia powikłanego AZA siedmiokrotnie (19).
Układ

serotoninergiczny

Układ serotoninergiczny odgrywa ważną rolę w wielu stanach fizjologicznych
i patologicznych, i to było przyczyną wytypowania wielu genów jako odpowiedzialnych za ZZA (30). Myszy, które nie mają receptorów serotoniny 5-HT2c, są wyjątko
wo podatne na audiogenne napady drgawkowe i często giną w wyniku tych napadów.
Sugeruje to, że neurotransmisja serotoniny stymulowana przez receptor 5-HT2c
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zmniejsza nadpobudliwość sieci neuronalnej i częstość napadów drgawkowych (3,
45). Jednak nie znaleziono dowodów na związek między polimorfizmem Cys23Ser
ludzkiego receptora S-HT2c serotoniny (16) i napadami drgawkowymi, wśród alkoholików z ciężkim przebiegiem zespołu abstynencyjnego (24). Na podstawie wyników
badań tzw. S-krótkiego all elu (S-wypadnięcie 44 par zasad z rejonu promotora genu
transportera serotoniny - SHTT), który wykazuje zmniejszoną sprawność transkrypcyjną promotora SHTT, która może być powiązana z zachowaniem pacjentów z ZZA
(18). Zbadano także, czy ten wariant może być powiązany z pewnymi fenotypami
zespołu abstynencyjnego (29). Po pierwsze, w porównaniu z grupą kontrolną, często
tliwość krótkiego allelu była większa u alkoholików z ciężkim przebiegiem zespołu
abstynencyjnego (majaczenie z halucynacjami lubli napady drgawkowe). Dalsze badania wykazały, że ta zależność była wyłącznym rezultatem przewagi genotypu S/S.
Po drugie, znaleziono statystycznie znamienną korelację pomiędzy częstością genotypu S/S i głębokością objawów AZA (8,34).
Układ

GABA-ergiczny

Dużą podatność na napady drgawkowe można zaobserwować u zwierżąt, np. u myszy (5). Interesującym odkryciem było, że w chromosomie 11 zlokalizowano skupisko podjednostek genów receptora GABA; a wyodrębnione geny w pobliżu tego miejsca obejmują geny kodujące podjednostki al, a6, ~2 i y2 receptorów GABA A, dla
głównego hamującego neurotransmitera GABA. Podobieństwa pomiędzy chromosomami ludzi i myszy sugerują, że mutacje w obrębie ludzkich genów kodujących podjednostki al, a6, ~2 i y2 GABA A w chromosomie Sq33 i GABA B posiadają właści
wości genów odgrywających w zespole abstynencyjnym niepoślednią rolę (36,37,39).

Układ

opioidowy

W zgodzie z danymi neuroendokrynnymi wykazano, że u pacjentów z zespołem
alkoholowej zakłócona jest podwzgórzowa regulacja osi przysadka - nadnercza (2, 46), co wskazuje na zmienione funkcje noradrenaliny i dopaminy. Zbadano
czy w zespole abstynencyjnym można wykazać genetyczny wpływ układu opioidowego na funkcje neuroendokrynne. Po krótkotrwałej abstynencji, trwającej l tydzień,
u pacjentów z polimorfizmem Asn40Asp (asparginian =} kwas asparginowy)
ludzkiego genu receptora Jl-opioidowego (OPRM l), wykazano pośrednio większe
wydzielanie dopaminy w teście stymulacji apomorfiną w porównaniu z pacjentami
z genotypem Asn40Asn (12, 43). Może to potwierdzać wcześniej istniejące hipotezy,
iż za fazę tzw. "wolicjonalną" chęci zdobycia środka odurzającego odpowiedzialna
jest dopamina, a za fazę tzw. "euforyzującą" - współdziałanie układów: dopaminergicznego i opioidowego.
zależności

PODSUMOWANIE
Mutacje genów związane z regulacją syntezy białek układów neuroprzekaźniko
wych mogą być związane z dyspozycjami osobowości warunkującymi zachowanie,
a także następstwa: głęboko przebiegający AZA. Istnieje kilka uwag co do wyżej opisanych wyników badań. W badaniach asocjacyjnych w populacji u osób niespokrewnio124
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nych, chorych (w tym przypadku na ZZA) i zdrowych psychicznie łatwo o fałszywie
dodatnie bądź ujemne wyniki. Wyciąganie wniosków musi być ostrożne i przemyśla
ne. Wiadomo, iż ZZA dziedziczy się wielogenowo (postuluje się od kilkudziesięciu do
kilkuset (!) genów mogących mieć wpływ na podatność na ZZA) (25, 38, 40). Dlatego
celowe jest tworzenie bardziej homogennych grup, jak choćby takich, w których cechy
uzależnienia występują ewidentnie fizykalnie (majaczenie drżenne, drgawki alkoholowe), w trakcie kompleksowych badań nad wytypowanymi genami (strategia fenotypowal. Konieczne są dalsze badania celem zweryfikowania wyżej wymienionych
zależności (22) i poszukiwanie nowych zależność, nowych genów "kandydujących"
w oparciu o badania rodzinne i badania sprzężone całego genomu (25, 27). Inną formą
kontroli potencjalnych różnic populacyjnych jest metoda obliczania haplotypowego
relatywnego ryzyka, która porównuje genotyp potomstwa z allelami rodziców odziedziczonymi przez potomstwo (podejście genotypowe). Przyszłością więc mogą być
haplotypowe badania zależności genotypowo-fenotypowej, jak i badania rodzinne (26).

STRESZCZENIE
Zespół abstynencyjny jest klinicznie i etiologicznie różnorodnym zespolem, wywolywanym przez złożone wzajemne oddziaływanie czynników środowiskowych (np.
iłość etanolu) i genetycznych. Uważa się, że różnorodne geny są związane z różnymi
elementami zespołu, każdy z nich wpływa tylko w niewielkim stopniu na podatność
na powikłany zespół abstynencyjny. Przedstawiono tu kompleksowe badania nad wytypowanymi genami układu dopaminergicznego, serotoninergicznego, GABAergicznego i opioidergicznego oraz omówiono ograniczenia wynikające z zastosowanej metodologii.

Slowa kluczowe: alkoholizm, dopamina, GABA, genetyka, opioidy, serotonina,
abstynencyjny.
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