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REZUMAT
În acest articol este prezentat un studiu asupra alcoolului în practica generală a medicului de familie, efectuat pe
un grup de pacienţi din Giurgiu, România. Se analizează răspunsul la întrebări simple despre consumul de etanol,
prezentate în tabele şi grafice, şi se compară cu informaţii locale şi internaţionale, disponibile în literatura de
specialitate. Analiza statistică efectuată cuprinde aspecte de morbiditate-comorbiditate somatică şi psihiatrică
legate de uzul şi abuzul de substanţa etanol din diversele băuturi.
Cuvinte cheie: alcool, patologia legată de alcool, măşti medicale şi psihiatrice, clasificări,
studiu cu privire la consumul de alcool al unui grup populaţional, compararea rezultatelor,
angajamentul MF în terapeutica alcoolicilor

ABSTRACT
This paper presents a study on alcohol in general practice of family doctor, conducted on a group of patients from
Giurgiu, Romania. It examines the answers at simple questions about alcohol consumption, presented in the tables and graphs, and compared these information with the local and international data available in the literature.
Statistical analysis includes aspects on somatic and psychiatric morbidity and co-morbidity related with the use
and abuse of ethanol as substance in various drinks.
Keywords: alcohol, alcohol-related pathology, medical and psychiatric masks,
classifications, study on alcohol consumption of a population group, comparing the results,
the engagement of familiy doctor in treating alcoholics

Acest articol este un studiu clinic asupra consumului şi dependenţei de alcool şi asupra comportamentului legat de o substanţă, în particular alcoolul etilic. El reprezintă o parte a studiului efectuat
în perioada 2011-2012, într-o circumscripţie medicală din Giurgiu.
De la considerarea alcoolului ca aliment sau
băutură, viciu sau drog, în medicină a fost introdusă
noţiunea de boală medicală, o boală polimorfă înglobând diversele structuri organice afectate, iar în
psihiatrie, noţiunea de boală psihică, tulburare în
legătură cu o substanţă. Alcoolismul trebuie, deci, privit ca o tulburare psihică, ce are repercusiuni, atât
somatice lezionale, cât şi psihice, morale, relaţio-

nale, socio-familiale şi legale şi care perturbă toate
sferele umanului.
În studiu au fost luate în considerare băuturile cu
orice conţinut de alcool. Astfel, băuturile fermentate
conţin între 4% şi 12% alcool, iar băuturile distilate – mai mult de 15% alcool. Conţinutul de alcool
pe categorii de băuturi este prezentat în Tabelul 1.
Toate aceste băuturi alcoolice au în conţinutul
lor suficient alcool care poate să conducă la: consumul cu un grad de risc, consumul exagerat, consumul toxic, consumul de dependenţă, consumul de
sevraj şi sindromul de abstinenţă. Un cocteil compus din gin, wiskey, rom şi vodkă poate fi chiar
mortal.
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TABELUL 1. Tipul de băutură şi conţinutul de alcool
Tipul de băutură
Băutura
Conţinutul de acool
Băuturi fermentate Bere
5%
Vin
12%
Băuturi distilate
Gin
40-45%
Rom
50%
Vodkă
40-60%
Wiskey
50%
Skotch-wiskey
40%
Alte băuturi
Coniac
37,5-86%
Horincă
88-95%
Horîncă
37,5-86%
Palincă
52%
Ţuică
24-86%

Mecanismele psihice prin care acţionează alcoolul la nivelul sistemului nervos sunt toxic-metabolice şi la nivel de căi de neurotransmiţători (dopamina, noradrenalina, opioidele endogene, GABA,
glutamatul, serotonina). Ele sunt reprezentate de
procese complexe între sistemele de excitaţie şi
inhibiţie. (5)
Dependenţa de alcool are trei stadii: dependenţă
de tip social, dependenţă psihologică şi dependenţă
mixtă (psihologică şi somatică-fiziologică-fizică).
Consumul îndelungat, repetat şi constant de alcool,
chiar şi în doze moderate sau mici, într-un interval
de timp relativ lung, duce la deteriorări organice ireversibile. Aceste deteriorări apar sub diferite forme
pe care le putem considera măşti medicale ale bolii
cauză.
Patologiile medicale ale consumului cronic sub
care apare cunoscut alcoolismul, în mod exhaustiv,
sunt: pancreatita, gastrita, hepatita, ciroza, miocardita, hipertensiunea arterială, diabetul, constipaţia,
anemiile variate, efectul teratogen, sindromul alcoolic la făt (retardarea mentală, microcefalia, creşterea întârziată, anomaliile faciale), polinevritele,
impotenţa, encefalita şi tulburările neurologice aferente. Cauzele acestor afecţiuni sunt multiple, dar
în acest studiu se fac referiri numai la bolile de tip
secundar care are au drept cauză alcoolul.
Legat de uzul şi abuzul de alcool, paleta tulburărilor psihice e reprezentată de următoarele diagnostice: sindroamele psihice, sindroamele psihiatrice, sindroamele psiho-organice. Deteriorările psihice care apar sunt: psihopatizarea organică alcoolică, psihoza confuzională (delirium tremens), sindromul paranoid (halucinoza Wernicke), paranoia
alcoolică (gelozia alcoolică), epilepsia alcoolică,
sindromul Korsakov plus polinevrita alcoolică,
encefalopatia Gayet-Wernicke alcoolică, demenţa
alcoolică (sindromul psihoorganic propriu-zis), suicidul.
Atât tratatele psihiatrice, manualele DSM IV TR
şi DSM V, cât şi ICD 9 şi ICD 10, abordează tulburările referitoare la alcool ca fiind legate de o
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substanţă şi le cuprinde în diverse entităţi nosologice. Tulburările legate de utilizarea alcoolului
sunt: dependenţa şi abuzul, iar tulburările induse de
alcool sunt: intoxicaţia, deliriumul prin intoxicaţie
şi sevrajul, demenţa, tulburarea amnestică, tulburarea psihotică, tulburarea de dispoziţie, tulburarea
de anxietate, disfuncţiile sexuale, tulburările de somn,
alte tulburări.
Trebuie amintită clasificarea tipurilor de alcoolism făcută de Jellinek:
• alcoolismul alpha – psihologic, secundar unei
patologii psihiatrice ignorate;
• alcoolismul beta – sociogenic;
• alcoolismul gamma – etilismul cronic;
• alcoolismul delta – alcoolismul gamma cu
consum fără pauză;
• alcoolismul epsilon – dipsomania periodică.
Aceste tipuri de alcoolism trebuie privite în relaţia lor cu patologia medicală-organică şi cu tulburările psihice cărora le corespund, precum şi cu
tipul de dependenţă: socială, psihologică şi fizică. În acest context, trebuie să amintim şi de relaţia
şi corelaţia dintre boala psihică şi boala somatică.
Interferenţa psihiatriei cu bolile interne (somatice)
apare în următoarele situaţii:
1. patologie psihiatrică exclusivă, fără patologie
somatică;
2. bolnavi psihici cu concomitenţe somatice, fără
corespondenţe psihiatrice;
3. patologie somato-psihică, de organ; atunci când
devin cronice, decompensate grav, sunt însoţite
de sindroame de patologie acută psihiatrică, de
tulburări de conştiinţă, până la confuzii mentale
grave;
4. patologie psiho-somatică, adică patologie somatică de origine psihică;
5. patologie psiho-somatică, complicată somatopsihic;
6. boli somatice cu concomitenţe psihice (ca două
afecţiuni paralele);
7. boli somatice exclusive, fără patologie psihiatrică.
Există şi diagnosticul diferenţial psihiatric, al
cauzelor care intercondiţionează cele două categorii de diagnostice, cel psihic şi cel somatic, sau cel
psihic şi cel de dependenţe de substanţe (care duce
la cel psihiatric).
Portretul psihic psihopatic al consumatorului
excesiv sau pe o perioadă îndelungată este tot apanajul psihologiei şi al psihiatriei. Bolnavul ajuns în
faza etilismului cronic este caracterizat prin tulburări de caracter, lăudăroşenie, irascibilitate, impulsivitate, scăderea capacităţii de muncă, a capacităţilor
intelectuale şi a aptitudinilor fine de muncă; bolna-

REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOLUMUL LXI, NR. 4, An 2014

vul oboseşte uşor, îşi pierde răbdarea, lasă dezordine, se ceartă cu cei din jur, tremură fin mai ales
când nu s-a „dres“ cu alcool, are coşmaruri terifiante, se trezeşte noaptea şi mai bea puţin ca să adoarmă, are un facies congestionat cu telangiectazii pe
pomeţi şi pe nas.
În anul 2008, în cadrul Programului naţional de
evaluare a stării de sănătate se folosea chestionarul
CAGE pentru investigarea medicală a pacienţilor
cu privire la consumul de alcool.
Chestionarul CAGE cuprinde 4 întrebări standard, la care pacientul poate răspunde afirmativ sau
negativ. Un scor afirmativ ≥ 2 indică probleme
legate de consumul de alcool.
Întrebările sunt următoarele:
1. Cut down (Aţi simţit nevoia de a întrerupe consumul de alcool?)
2. Annoyed (Sunteţi supărat, deranjat de observaţiile privind consumul de alcool?)
3. Guilt (Vă simţiţi vinovat din cauza excesului de
alcool?)
4. Eye-opener drink (Aveţi nevoia de a bea ceva
alcool dimineaţa pentru a putea să vă treziţi?).
Din anul 2014, întrebările de screening ce vizează aspectele legate de alcool la medicul de familie
sunt cuprinse în chestionarul pentru depistarea consumului problematic de alcool – testul AUDIT – C,
care cuprinde următoarele întrebări:
1. Cât de des consumaţi o băutură conţinând alcool?
(cu răspunsurile: a/niciodată; b/lunar sau mai rar;
c/2-4 ori pe lună; d/2-3 ori pe săptămână; e/4 sau
mai multe ori pe săptămână);
2. Câte băuturi standard consumaţi într-o zi obişnuită, atunci când beţi? (cu răspunsurile: a/una
sau două; b/trei sau patru; c/cinci sau şase; d/
şapte sau nouă; e/zece sau mai multe).
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3. Cât de des beţi 6 sau mai multe băuturi alcoolice
standard la o singură ocazie? (cu răspunsurile: a/
niciodată; b/lunar sau mai rar; c/lunar; d/săptămânal; e/zilnic sau aproape zilnic).
Răspunsurile sunt notate astfel: a = 0, b = 1, c =
2, d = 3, e = 4 puncte. Interpretarea este următoarea:
consumul problematic este, la un scor cumulativ la
minimum două întrebări, mai mare de 4 puncte
pentru bărbaţi şi mai mare de 3 puncte pentru femei.
Dacă în anul 2008 se punea accent pe impactul
relaţional al subiectului, cel văzut şi sancţionat de
alţii, al comportamentului greşit (abuziv) în legătură
cu etanolul, în anul 2014 se revine la aspectul cantitativ, ca fiind definitoriu pentru această patologie.
Întrebările puse în chestionarul din studiul de faţă
sunt astfel orientative şi deschise, pentru aprofundarea problematicii oricât de mult s-ar fi dorit în adâncime, dar plecând de la corelaţia între cantitatea,
dar şi calitatea excesului, dependenţei: preferinţa la
soiurile de băutură. Aceste câteva întrebări puse
între 2011 şi 2012 sunt utile şi relativ suficiente pentru diagnosticarea patologiei asociate etanolului,
chestionarul având şi un scop global psihiatric şi nu
numai unul local, despre uzul de substanţe.
Morala ce trebuie trasă pentru medicul de familie şi profesionişti este că efortul conjugat ar trebui
desfăşurat în echipă pentru managementul de caz
al individului, adică pentru depistarea, diagnosticul
şi tratamentul bolii. Demersul se vrea complex şi
conjugat, adică să fie, atât al pacientului, cât şi al
microgrupului de care aparţine, implicându-l atât
pe client, cât şi societatea cu pârghiile instituţionale
ce ţin de sănătate şi de alte aspecte ale vieţii.
Partea practică a articolului va fi prezentată în
numărul următor.
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