Güncel Gastroenteroloji

Alkol Metabolizmas›
Tankut ‹LTER1, Fatih TEK‹N2
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dal›, ‹zmir

lkol alımı yüzyıllar boyunca insanlıùın ilgi
odaùı ve sorunu olmuütur. Kiüilerin gelirlerinin ve refah düzeylerinin artması alkole
ulaümayı kolaylaütırmakta ve arttırmaktadır. Öte
yandan üzüntüler ve stres de alkol kullanımı arttırmaktadır. Bu daha sonra yüksek doz alkol alımını
ve alkol baùımlılıùını ortaya çıkarmaktadır. Bunun
sonucunda alkole baùlı karaciùer, pankreas ve
gastrointestinal traktüs hastalıkları geliümektedir.
Bunlar içinde en önemli ve popüler olanı alkole
baùlı karaciùer hastalıklarıdır.

A

Alkol kullanımının karaciùer hastalıklarına yol açtıùı yüzyıllardır bilinmektedir. Bugün için alkol kullanımı ile yaùlı karaciùer (karaciùer yaùlanması),
alkolik hepatit ve siroz gibi karaciùer hastalıkları
arasındaki iliüki iyice araütırılmıütır. Yaùlı karaciùer; alkol (etanol) kullanımının bırakılması ile geriye dönebilen selim bir durumdur. Ancak hastada
alkolik hepatit geliümiü ise bu tedavi gerektiren daha ciddi bir sorundur, gerekli tedavi yapılamazsa
siroza kadar ilerleyebilir. Siroz geliümiü ise; bu son
dönem karaciùer hastalıùıdır, tedavi görmeyenlerde kısa sürede hastada portal hipertansiyon ve
komplikasyonları, karaciùer yetmezliùi geliüebilir
ve sonunda ölüme yol açar.
Alkol’ün karaciùer hastalıklarına yol açmasının altında yatan esas neden, alkolün baülıca karaciùerde metabolize olmasıdır. Midenin ihmal edilebilir küçük katkısını göz ardı edersek, alkol metabolizmasında asıl sorumlu olan organ karaciùerdir.
Alkol’ün %90’dan fazlası karaciùerde metabolize
olur (). Alkol’ün kronik karaciùer hastalıùına yol
açan önemli nedenlerden biri olduùu bilinmektedir. Ancak aüırı alkol tüketen kiüilerin hepsinde siroz geliümez. Alkoliklerin sadece %0-20’sinde siroz
geliütiùi görülmektedir. Niçin alkol alanların önem58

li bir kısmında alkolik karaciùer hastalıùı geliümezken, sadece bir kısım hastada, belki de daha az alkol aldıkları halde karaciùer sirozuna kadar varan
alkolik karaciùer hasarı geliümektedir? Bu durumdan, alkol metabolizmasında rol alan enzimlerdeki genetik deùiüiklikler sorumlu tutulmaktadır.
Karaciùerde alkol (etanol) metabolizmasından
sorumlu olan baülıca 3 yolak vardır. Bunlar
sırasıyla:
. Hepatosit sitozolünde bulunan alkol dehidrogenaz yolaùı
2. Hepatosit endoplazmik retikulumunda bulunan
mikrozomal enzimler
3. Hepatosit peroksizomlarında bulunan katalaz
yolaklarıdır.

1. ALKOL DEH‹DROGENAZ YOLA⁄I
Alkol dehidrogenaz (ADH); etanolü asetaldehide
dönüütürür. Asetaldehit ise Aldehit dehidrogenaz
(ALDH) enzimi tarafından asetata dönüütürülür.
Asetat ise hücre içinde karbonhidrat, yaù ve protein metabolizmalarında kullanılır (ûekil ).
Karaciùere esas toksik etki gösteren madde asetaldehit’dir. Asetaldehit ayrıca, alkol alımını takiben
geliüebilen yüzde flushing, çarpıntı, baü aùrısı, kusma, terleme gibi belirtilerin ortaya çıkmasından
da sorumludur. ADH enzimi etanolü ne kadar hızlı
asetaldehite dönüütürürse ve/veya ALDH enzimi
asetaldehiti ne kadar yavaü asetata dönüütürürse,
ortamdaki asetaldehit miktarı daha çok artacak
ve bunun sonucunda "flushing, çarpıntı, baü aùrısı, kusma ve terleme" gibi belirtiler daha belirgin
hale gelecektir. Bu durumda kiüi aldıùı alkol miktarını kısıtlamaya çalıüacaktır.
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geçiü metabolizmasında azalma saptanmıü, bunun alkoliklerdeki gastrik ADH’nın aktivitesindeki
azalmaya baùlı olduùu gösterilmiütir (4). Ayrıca
aspirinin ve simetidin gibi H2-reseptör blokörlerinin
de gastrik ADH aktivitesini azaltarak kandaki etanol miktarını arttırdıkları gösterilmiütir (5).
ûekil . Alkol metabolizmasında alkol dehidrogenaz yolaùı

Etanol metabolizmasında rol alan enzimlerden biri
olan ADH’ın 3 adet altbirimi bulunur. Bunlar alfa
(α), beta (β) ve gama (γ) altbirimleridir. Her altbirim
farklı bir gen tarafından kodlanır. Bu genler 4. kromozomun uzun kolunda lokalizedir (2). ADH geni
a altbirimini, ADH2 geni β altbirimini, ADH3 geni
ise γ altbirimini kodlar. ADH enziminin gen polimorfizminden ADH2 geninin kodladıùı b altbirimi
sorumludur. ADH2 gen alleli β, β2, β3 olmak üzere
3 tip β altbirimi kodlar (3, 4). β2, β3 gen polimorfizmine sahip kiüiler etanolü asetaldehite daha hızlı
dönüütürür. β b gen polimorfizmine sahip kiüiler
ise etanolü asetaldehite, β, β2’lere göre 00 kat, β2,
β2’lere göre ise 200 kat daha yavaü dönüütürür (5).
β3, β3 gen polimorfizmine sahip kiüilerin ADH enzimleri ise etanole en az afinite gösterir.
Deùiüik ırklarda deùiüik ADH2 gen polimorfizmleri
görülür. β, β gen polimorfizmi (ADH2*) daha çok
beyaz ırkta görülürken, β2, β2 gen polimorfizmi
(ADH2*2) daha çok Asyalılarda görülmektedir. Örneùin Japonlarda ADH2*2 gen polimorfizmi %93
oranında görülürken (6), genel olarak beyaz ırkta
ise %0 civarında görülür (7). ADH2*2 gen polimorfizmi úngilizlerde %0 (8), úsviçrelilerde %20 (9), Almanlarda ise %9 bulunmuütur (0). β3, β3 gen polimorfizmi (ADH2*3) ise sadece bazı Afrika topluluklarında saptanmıütır. Türkiye için bu konuyla ilgili
bir çalıüma göze çarpmamaktadır.
Gastrik ADH; 3 izoenzim halinde bulunur (). Gastrik ADH’nın etanole afinitesi düüük de olsa, etanol
alımını takiben midede etanol düzeyi yüksek olacaùı için bu enzimin de alkol metabolizmasında
rolü olacaktır. Bu enzimin de etnik deùiüikler gösterdiùi bilinmektedir. Japon’ların %80’inde bu 3 izoenzimden en az birinin eksik olduùu saptanmıütır
(2). Bu durum etanol’ün ilk geçiü metabolizmasını
(first pass metabolism) yavaülatacak ve etanol intoleransı ile sonuçlanacaktır. Gastrektomi operasyonu geçirmiü kiüilerde, gastrik ADH olmayacaùı
için etanolün ilk geçiü metabolizması olmayacak
ve bu da etanol intoleransı ile sonuçlanacaktır
(3). Yine alkoliklerde de etanolün midedeki ilk
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Etanol metabolizmasında rol alan diùer bir enzim
de ALDH’dır. ALDH enzimi, asetaldehitin asetata
dönüütürülmesinden sorumludur. Etanol metabolizmasından asıl sorumlu olan enzim ALDH2 enzimidir. ALDH2 enzimini kodlayan gen (ALDH2 geni)
2. kromozomda yer alır (6). Normal allel
ALDH2*’dir. ALDH2 geninde meydana gelen nokta mutasyonu sonucu mutant ve dominant bir allel oluüur (ALDH2*2). ALDH2*2 gen alleli inaktif enzimi kodlarken, ALDH2* gen alleli aktif enzimi
kodlar. Basit bir ifadeyle ALDH2*2 gen polimorfizmine sahip kiüilerin ALDH enzimleri inaktiftir. Bu
durum asetaldehitin asetata dönüüümünü yavaülatacaktır. Daha önce de belirtildiùi gibi, asetaldehit karaciùere asıl toksik etki gösteren metabolittir.
Ayrıca asetaldehit, etanol alımını takiben geliüebilen yüzde flushing, çarpıntı, baüaùrısı, kusma, terleme gibi belirtilerin ortaya çıkmasından da sorumludur. Kısaca ALDH2*2 gen polimorfizmi gösteren kiüiler etanolü daha az tolere edebilecekleri
için aüırı etanol alımı söz konusu olamayacaktır.
ALDH2*2 gen polimorfizmine sahip olan kiüilerde
asetaldehit miktarı daha yüksek olacaùı için flushing, çarpıntı, baüaùrısı gibi alkol alımını takiben
geliüen istenmeyen belirtilerin, ALDH2* gen polimorfizmine sahip olan gruptan daha çok ortaya
çıktıùı saptanmıütır. Bu durum kiüinin aldıùı etanol
miktarının kısıtlı olmasına yol açacaktır. Ancak
ALDH2*2 gen polimorfizmine sahip kiüilerin ısrarla
etanol alımına devam etmesi durumunda, asetaldehit miktarı daha yüksek olacaùı için kronik karaciùer hastalıùı geliüme riski yüksek olacaktır. Kısaca ALDH2*2 gen polimorfizmine sahip olmak bir
taraftan alkolizmi engelleyici olması açısından
avantaj saùlarken, diùer taraftan kronik etanol alımı durumunda dezavantaj saùlayacaktır.
ALDH2*2 gen polimorfizmi beyaz ırkta ve Afrikalılarda saptanmamıütır (7). Dolayısıyla beyaz ırktaki
etanol metabolizmasında ALDH gen polimorfizmi
önem taüımaz, ADH gen polimorfizmi önemlidir. Diùer taraftan Asyalılarda ADH gen polimorfizminin
de önemi olmakla beraber, esas olarak ALDH gen
polimorfizmi önem taüır. ALDH2*2 gen polimorfizmi
Asyalılarda sıktır (7). Örneùin Japon genel toplumunda ALDH2*2 gen polimorfizmi görülme oranı
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%50 civarındadır (6). Ancak Japon alkoliklerde,
etanolün fazla alımını kısıtlayıcı etkiye sahip
ALDH2*2 gen polimorfizmi görülme oranı %0’dır
(8).

2. M‹KROZOMAL ETANOL OKS‹DE
ED‹C‹ S‹STEM (MEOS)
Mikrozomal enzimler, ADH yolaùı kadar etkili olmasa da, etanolün metabolizmasında önemli rol
oynarlar. MEOS olarak isimlendirilen bu sistem,
ilaçları metabolize eden sitokrom P450 gibi enzimlerle birçok ortak özelliùi paylaüır. Bu paylaüım, birçok etanol-ilaç etkileüimlerini açıklar. MEOS’un
etanole afinitesi, ADH enzimine göre çok azdır (9).
Dolayısıyla az miktarlarda alınan etanolün metabolizmasında MEOS’un rolü yoktur (ûekil 2). Ancak
akut olarak alınan fazla miktarlarda etanol, beraber alınan ilaçların metabolizmasını inhibe etmektedir (ûekil 3). Etanol ve beraberinde alınan ilaçlar,
mikrozomal sistemde metabolize olmak için yarıüacaklar ve bunun sonucunda da ilaçların metabolizmasında azalmaya yol açacaktır. Diùer taraftan metabolizması azalan ilaçların bazıları, daha
önce de ifade edildiùi gibi gastrik ADH’yı inhibe
edeceklerdir. Böylece akut olarak fazla miktarlarda etanol alındıùında, hem beraberinde alınan
ilaçların hem de etanolün kendisinin metabolizması yavaülayacaktır. Amerika Birleüik Devletlerinde meydana gelen ve ölümle sonuçlanan otoyol trafik kazalarının %50’sinden fazlasında, sürücülerin kanlarında aüırı miktarlarda etanol tespit
edilmektedir. Bu durumdan sadece alınan etanol
deùil, beraberinde olası alınan ilaçların da etkili
olduùu düüünülmektedir (20).

ûekil 2. Mikrozomal enzimlerin etanole afinitesi, alkol dehidrogenaz enzimine göre çok daha azdır. Sonuç olarak
az miktarlarda alınan etanolün metabolizmasında, mikrozomal enzimler önemli bir role sahip deùildirler
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ûekil 3. úlaç ile beraber akut olarak alınan aüırı doz etanol, mikrozomal enzimler için yarıüacaktırlar. Böylece
hem ilacın hem de etanolün metabolize edilmesi yavaülayacak, kan düzeyleri artacak ve toksikasyonlara yol
açabileceklerdir. Diùer taraftan metabolizması yavaülamıü ve kan düzeyi artmıü olan bazı ilaçlar, gastrik alkol
dehidrogenazı inhibe ederek, etanol metabolizmasının
daha da yavaülamasına yol açabilir

ûekil 4. Kronik etanol kullanımı, mikrozomal enzimlerin
aktivitesinde artıüa yol açarak beraberinde kullanılan
bazı ilaçların metabolizmasını artırabilir. Bu ilaçların terapötik dozlarına ulaümak için daha yüksek dozlarda
kullanılması gerekebilir

Fazla miktarlarda akut olarak alınan etanolün tersine, kronik etanol alımını takiben spesifik bir sitokrom P450 olan ve CYP2E adı verilen enzimin aktivitesinde artıü meydana gelir (2). Bu enzimin hangi mekanizmalarla aktivitesinin arttıùı henüz açıklanamamıütır. CYP2E enzimi (kısaca 2E olarak
da isimlendirilir) sadece etanolü deùil, aynı zamanda birçok hepatotoksik ajanın da metabolizmasında görev alır. Kronik etanol alımı, mikrozomal enzim indüksiyonuna yol açarak, etanol ile
beraber alınan diùer ilaçların metabolizmasını etkilemektedir (ûekil 4). Kronik etanol alan kiüilerde,
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bazı ilaçların arzulanan terapötik kan düzeylerini
saùlamak için, etanol almayanlara göre daha
yüksek dozlarda kullanılması gerektiùi bilinmektedir (22). Özellikle varfarin, isoniazid, difenilhidantoin gibi sık kullanılan ve kan düzeylerinin önemle
takip edildiùi ilaçlarda bu durum daha da önem
kazanmaktadır. Özetle; ilaçla beraber etanol az
miktarlarda alındıùında etanol-ilaç etkileüimi beklenmez. Akut olarak fazla miktarlarda etanol alınırsa MEOS’un inhibe olması sonucu toksikasyonlar
görülebilir. Kronik etanol alan kiüilerde ise MEOS
aktifleüecek ve bazı ilaçların terapötik kan düzeylerini saùlamak için kullanılan ilaçların dozlarının
artırılması gerekecektir.

3. KATALAZ YOLA⁄I
Katalaz yolaùı etanol metabolizmasında önemli
bir role sahip deùildir. Hiç katalaz enzimine sahip
olmayan kiüilerin bile, etanol alımını takiben
asemptomatik oldukları bilinmektedir. Bu nedenle
bu yolak üzerinde durulmamıütır.

SONUÇ
Alkol alımı, gastrointestinal traktus, pankreas ve
karaciùerde çok önemli hasar ve hastalıklara yol
açmaktadır. Bunlar içinde karaciùer hastalıkları
birinci derecede öneme sahiptir. Alkolün karaciùerde hasar oluüturması; alınan alkol miktarına ve
alkol metabolizmasındaki bozukluklara baùlı olarak geliümektedir. Etanol’ün metabolizmasında
ADH ve ALDH enzimlerinin ve bunların mutasyonlarının rolü vardır. Etanol ADH enzimi ile asetaldehide parçalanır. Asetaldehit de ALDH enzimi ile
asetat’a parçalanır. Asetat ise hücreler tarafından
protein, karbonhidrat ve yaù metabolizmasında
kullanılır. Etanol’ün karaciùer hastalıklarına yol
açmasının altında yatan esas neden, etanolün
baülıca (%90) karaciùerde metabolize olmasıdır.
Aüırı alkol tüketen kiüilerin sadece %0-20 kadarında siroz geliütiùi bilinmektedir. Bu durumdan etanol metabolizmasında rol alan enzimlerdeki genetik deùiüiklikler sorumlu tutulmaktadır. ADH ve
ALDH mutasyon farklılıkları bir çok ülkede araütırılmıütır. Ülkemizde henüz ADH ve ALDH mutasyonları konusunda yapılmıü bir çalıüma yoktur.
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