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Историјат употребе алкохола

 Докази о прављењу вина из 3. миленијума пре нове ере

 У време старих Грка и Римљана злоупотреба алкохола је 
сматрана друштвеним проблемом

 1250. су Европљани развили процес дестилације- направљена 
ракија

 У XVIII веку употреба проширена на Америку, у XIX веку на 
снази прохибиција

 У XIX веку је Магнус Хус први пут болесно стање назвао 
алкохолизмом



 Светска здравствена организација је 1951.
године дефинисала алкохоличаре као:

”Особе које дуготрајно и прекомерно пију”Особе које дуготрајно и прекомерно пију
алкохолна пића, код којих је зависност од
алкохола таква да испољавају поремећаје у
области психичког и физичког здравља и
поремећаје у односима са другим особама, као и
поремећаје свог економског стања.”



Алкохол као дрога

 Састав: 

 етил- алкохол (етанол)

 конгенерс 

(органска супстанца од које је 

одређена врста алкохолног 

пића и направљена)пића и направљена)

 Дејство: 

 ефекти на флуидност и пермеабилност ћелијског зида неурона

 повећање GABA неуротрансмисије и инхибиција глутаматергичке 
трансмисије

 алкохол- дехидрогеназа га оксидише до ацеталдехида који улази у 
Кребсов циклус



Акутни ефекти алкохола

 Уноси се пијењем алкохолних пића, а углавном се ресорбује путем 
танког црева (преко 50%) и желуца (20%)

 Концентрација алкохола у крви је алкохолемија

 Одмах после конзумирања алкохолног пића долази до споријег или 
бржег преласка алкохола у крв, потпуна ресорпција и највећа 
концентрација се постиже за 30-60 минутаконцентрација се постиже за 30-60 минута

 Из организма се одстрањује преко јетре (више од 90%), а мањи део 
дисањем (3-7%)

 Иницијални симптоми алкохолне интоксикације су:

 субјективно повишено расположење и смањење социјалне 
напетости

 повећана дружељубивост и причљивост, осећање самопоуздања 

 дезинхибиција



Епидемиологија

 Алкохол је пети фактор ризика за обољевање и 
онеспособљеност у свету 

 15% одрасле популације свакодневно конзумира алкохол 
у хазардерски опасним количинама (55 милиона 
Европљана)Европљана)

 Око 118 милиона Европљана се опија до “прекида филма” 
најмање једном месечно

 5% одраслих мушкараца и 1% жена су зависници од 
алкохола (23 милиона Европљана)



Етиолошки фактори настанка 
алкохолизма

ТРОУГАО ЗАВИСНОСТИ
ЧОВЕК

(ЛИЧНОСТ)
- генетске и психолошке

теорије

СРЕДИНА
- доступност
- социјална толеранција

АЛКОХОЛ
- седативни ефекти



Класификације алкохолизма
- примарни и секундарни

 Примарни алкохолизам: структура личности је мање важан
чинилац, а главна улога се приписује неповољним
срединским чиниоцимасрединским чиниоцима

 Секундарни алкохолизам: структура личности и пратећи 
ментални поремећаји (анксиозност, депресија, поремећај 
личности…)

 Размотрити дуалне дијагнозе: коегзистенцију поремећаја
менталног здравља и проблеме настале због злоупотребе
ПАС



Класификација алкохолизма
- претоксикоманска и токсикоманска фаза

Претеоксикоманска фаза:

 повишена толеранција (употреба све већих количина алкохола без манифестног 
пијанства)

 развој психичке зависности (ублажавање напетости, страха, неизвесности)

Токсикоманска фаза: Токсикоманска фаза: 

 губитак контроле (последица постојања критичког прага алкохола у крви, али и 
психолошких и социјалних фактора- наговарање и притисак друштва)

 алкохолне амнезије (несећање за периоде пијанства- палимпцест, има 
постинтоксикациони карактер и објашњава се променама у хипоталамусу и 
другим лимбичким структурама)

 немогућност апстиненције (“феномен прве чаше”, пије по принципу доливања, 
знак физичке зависности, алкохол је “уграђен у метаболизам централног нервног 
система и без њега наступају апстиненцијални симптоми)

 пад толеранције (поремећај адаптационих способности у односу на продужење 
деловања токсичних фактора алкохола као последица озбиљних метаболичких 
поремећаја)



Класификација алкохолизма
- Лешова типологија

 Тип 1: Ефекти алкохола на симптоме 
апстиненцијалне кризе (неуроадаптација)

 Тип 2: Алкохол као анксиолитик (социјално учење и 
когнитивни модели)когнитивни модели)

 Тип 3: Алкохол као антидепресив

 Тип 4: Алкохол код поремећаја контроле импулса 
и/или компулзија са претходним оштећењем мозга, 
који покушавају да се адаптирају са социјалном 
ситуацијом (социо- културолошко- органски модел)



Дијагноза алкохолизма

 Савремени дијагностички системи (МКБ-10 и DSM-IV/V) јавља 
се скуп препознатљивих симптома: 

 губитак контроле 

 немогућност апстиненције 

 пад толеранције 

палимпцест амнезије (“печатасте” амнезије)  палимпцест амнезије (“печатасте” амнезије) 

 пијење упркос проблемима

 Дијагноза алкохолизма поставља се на темељу:

 анамнестичких података симптома болести

 лекарског прегледа (соматског и психичког)

 хетероанамнестичких података, које најчешће дају чланови 
породице

 лабораторијских претрага (хематолошких и биохемијских)



Дефинисани обрасци пијења алкохолнох пића

Нискоризично (“одговорно”) пијење

- Друштвено прихватљив стил пијења са 
дефинисаном количином до 2 стандардна 
пића (СП) у једној ситуацији за мушкарце и 
до 1СП за жене
- Минимално 2 дана у недељи апстиненција

Ризично (прекомерно) пијење

- Стил пијења који носи ризик по здравље
- За мушкарце- више од 14 СП недељно 
(више од 7 СП за жене) или 3 и више СП 
током једне одређене ситуације (2 и више током једне одређене ситуације (2 и више 
СП за жене)
- Учестале интоксикације (оба пола)

Штетно пијење 
- Стил пијења који доводи до здравствених 
проблема (телесних или психичких)
- Особа није зависна од алкохола 

Злоупотреба алкохола
- Присуство проблема у породици, на послу, 
проблеми са законом или у друштвеном 
окружењу због пијења алкохола

Алкохолизам
- Зависност од алкохола
- Неопходна стручна помоћ

стандардно пиће (СП) - флаша пива, чаша вина или чашица жестоког пића



Акуто напито стање (F10.0)

 Краткотрајни душевни поремећај

 Акутно интоксицирана особа пролази кроз 
четири фазе: четири фазе: 
 фаза ексцитације (психомоторна, мускуломоторна и 

вазомоторна надраженост)

 фаза правог пијанства 

 фаза наркотичног дејства алкохола или депресије 
(мускуломоторна, психомоторна и вазомоторна инхибиција) 

 фаза коме



Алкохолна зависност (F10.2)

 Клиничка слика алкохолне зависности је кластер 
психолошких, бихејвиоралних и когнитивних синдрома 
насталих због унутрашњег порива особе за 
поновљеним узимањем алкохолапоновљеним узимањем алкохола

 Развија се током више месеци и година и ако се не лечи 
има хроничан и прогресиван ток



Неуробилогија алкохолне 
зависности

 Адаптивне неурохемијске и 
физиолошке промене-
неуроадаптација

 Смањење броја рецептора γ-
аминобутерне киселине (GABA) и аминобутерне киселине (GABA) и 
повећање број рецептора 
глутаматергичког N-метил-D-
аспартата (NMDA) води до 
толеранције

 Када престане уношење алкохола, 
релативни дефицит GABA и пораст 
функције NMDA, објашњава 
хиперексцитабилност и појаву 
апстиненцијалне кризе



Синдром након престанка узимања 
алкохола (F10.3)

 Једноставна апстиненцијална криза: несаница, јутарња 
раздражљивост која траје до првог пијења алкохола

 У тежим случајевима, симптоми се појачавају током 48-72h и  У тежим случајевима, симптоми се појачавају током 48-72h и 
укључују анксиозност, тремор, презнојавање, тахикардију, 
повишену температуру и пулс

 У најтежим случајевима, апстиненцијални симптоми 
прогредирају до делириjум тременса, по живот опасног 
обољења, уколико се не дијагностикује и не лечи на време



Delirium tremens alcoholicum (F10.4)

 Узрок је дуготрајна алкохолна интоксикација, али и допунске ноксе (телесне 
трауме, хируршки захвати, инфекције, психичке трауме)

 Најчешће је последица апстиненције

 Квантитативни поремећај свести са конфузним стањем уз поремећаје 
оријентације у времену и простору

 Халуцинације, чешће визуелне него слушне, праћене су страхом, углавном 
халуцинације малих животиња или инсеката, који гамижу по кожи или је 
пацијент њима окружен

 Општа слабост, тремор, обилно знојење, доводе до дехидратације и 
поремећаја електролитне равнотеже- хипокалијемија може водити ка 
застоју срца, због чега је неопходна терапија калијумом 

 Говор је инкохерентан, неправилан

 За период делиријума пацијент има период делимичног несећања 

 Може бити компликован епилептичним нападима



Алкохолне психозе (F10.5)

 Под алкохолним психозама се подразумевају тешки
ментални поремећаји изазвани употребом алкохола:

 Делиријум тременс F10.4

 Корсаковљева алкохолна психоза F10.6

 Друге алкохолне деменције F10.73

 Алкохолна халуциноза F10.52

 Патолошко пијанство F10.07

 Алкохолна љубомора (параноја) F10.50



Компликације алкохолизма

 Психичке

 Телесне
 Гастроинтестиналне болести Гастроинтестиналне болести

 Кардиоваскуларне сметње

 Респираторна обољења

 Неуролошке компликације

 Социјалне



Алкохол и насиље

 Под дејством алкохола се поједине особе понашају 
увредљиво или насилно:

 застрашујуће, претеће или увредљиво понашање

 узнемиравање јавности

 агресивне и насилне радње, као што су туче и  агресивне и насилне радње, као што су туче и 
уништавање имовине

 Породично насиље: 

 злостављање брачног партнера

 злостављање деце

 насиље деце над родитељима



Лечење алкохолне апстиненцијалне 
кризе

 Започиње детоксикацијом

 Примењује се симптоматска терапија:

 надокнада течности због значајне дехидрације и 
неопходне корекције Ca, Mg, P, K и глукозе да би се 
превенирала хипогликемија, витамин Бпревенирала хипогликемија, витамин Б

 бензодиазепини, због тремора, анксиозности, агитације и 
смањења ризика од епилептичног напада

 aнтипсихотици, уколико је пацијент агитиран, халуцинира 
или има сумануте идеје (халоперидол, оланзапин, 
рисперидон)

 антибиотици



Одржавање алкохолне апстиненције
- психотерапијске процедуре

 Лечење компликација увек мора бити повезано с изменом 
понашања у односу на алкохолно пиће

 Примена психотерапијских процедура које укључују и 
породичну терапију
Примена психотерапијских процедура које укључују и 
породичну терапију

 Супортивне организације лечених алкохоличара:

 код нас су актуелни Клубови лечених алкохоличара

 у земљама Европске уније и Америке Анонимни 
алкохоличари − АА



Одржавање алкохолне апстиненције
- фармакотерапијске процедуре

 Дисулфирам

 подразумева пацијентово прихватање примене

 врло неугодна реакција при истовременом уносу и најмање количину 
алкохола, која је проузрокована накупљањем ацетаделхида: црвенило 
лица, главобоља, пулсирајући бол у глави и врату, хипервентилација, 
тахикардија, хипотензија, знојење, анксиозност, слабост и конфузносттахикардија, хипотензија, знојење, анксиозност, слабост и конфузност

 Налтрексон
 смањује жудњу за алкохолом блокирајући отпуштање ендогених опијата, чиме 

зауставља пријатне ефекте који се јављају при конзумацији алкохола

 помаже у постизању апстиненције превенирајући релапсе

 Акампросат
 механизам деловања није у потпуности познат

 користи се у терапији одржавања апстиненције



Мотивација на лечење

 Након хоспиталног третмана пацијенте треба мотивисати да
прихвате лечење и ту мотивацију треба стално развијати и јачати

 Пацијенте треба прихватити са разумевањем, а не оптуживати

 Потпуну апстиненцију и њено доживотно одржавање, што је
један од основних критеријума излечења, могуће је постићи само
уз пуни увид у болест и њене последице и уз корениту измену
начина живота

 Потребан тимски приступ: психотерапија, социотерапија,
окупациона терапија, групна, индивидуална терапија, укључење у
Клубове лечених алкохоличара


