
BIOQUIMICA : SEMINARI IV!

L'ETANOL, CONTINGUT A LES BEGUDES ALCÓLIQUES 
1. Calcul de grams d'etanol:!
! !
! Beefeater : 1 cubata 50 cc!!
! Ron blanc Almirante : 1 cubata 50 cc!!
! Vermut Pratti: 1 vermut 100 cc!!
! Cerveza Moritz: 200 cc!!!!
Unitat de beguda estàndard: es una forma fàcil de coneixer els grams d'alcohol consumit. Es 
defineix com el contingut mitja amb alcohol de una consumició habitual atendent a la seva 
grsdució i volum !

Espanya: es igual a 10 gr!
Gran bretanya: 8 gr!
USA: 11,83 gr!!

2. Descriure:!
Absorció: L'absorció de l'etanol , es produeix fondamentalment en el tracte dijestiu. En 
l'organsme es distribueix amb major fàcilitat per els medis aquosos que en els lípidisc i 
pot accedir al torrent sanguini des de la cavitat oral, l'esofag, l'estomac i els budells. Eb 
especial s'absorbeix en l'intesti prim ja que aquest poseeix microbellositata que 
augmenten de forma notable la superficie de absorció!
Tot i així existeixen uns serie de factors que afecten a aquest proces:!

- El temps!
- Les diferencies genètiques e els enzims capaços de metabolitzar l'etanol!
- Els nivell de concentació de les diferents begudes alcoholiques!
- El nivell de circulació sanguinea!
- El consum de tabac amb l'alcoho que sembla produir una reducció de la 

concentració màxima de etanol, ja que fa relenti l'absorció! !
Distribució: l'etanol es dissolt molt millor en aigua que en lipids i per aixó, la seva 
distribució es analoga a la de l'aigua. Aquesa major solubilita de l'etanol en aigua 
respecte els lipids proporciona que hi hagui diferencies entre individus diferents 
proporcions de grasa corporal!
Eliminació: La major part s'elimina per el metabolisme i un petit % es fa per la orina, 
femtes, suor i aire exhalat.!
S'eliminaentre 10-20 gr mg d'etanol per cada 100ml de sang i hora.!
Altres factor son:!

- Factors genètics. per la codificció d'enzimes!
- El consum de sucre ajuda a la eliminació de l'etanol!
- La capacitat metabolica de gent que veu a més frecuencia que d'altre!
- L'ús d'alguns farmaca redueix la eliminació de l'alcohol fins un 20%!
- Els fumador presenten una major veloctat de desaparició de l'etanol!

Metabolisme hepàtic de l'etanol: L'etanol es metabolitza fundamentalment per oxidació 
transforman-se en acetaldehid, i es troba fundamentalment mediat per la enzima alcohol 
deshidrogenasa(ADH)!



Aquesta enzima calatlitza la conversió irreversible dels alcohol a el seus corresponents 
aldehids i acetones utilitzants NAD com a cofactor!
També existeixen altres dos sistemes enzimàtics hepàtics que possibiliten aquesta 
mateixa reacció: son el sistema micosomal oxidatiu del etanom(MEOS)  i el complexe 
catalas-peroxid de l'hidrogen.!!

3. Anotar les diferents expresions dels nivells d'etanol en sang i en l'aire exhalat.!
- treballs cientìfics: mg/dl!
- Sistema internacional: milimolr 1mM ( 1mM = 4,6 mg/dl)!
- Anbits no cientifics: % d'etanol en sang!!

4. Relacionar el metabolisme de l'etanol consumit en excés amb les deficiencies 
nutricionals i la patologia hepàtica .!

Els suports nutricionals poden ser eficaços per millorar la malaltia hepàtica. Es 
aconsellable l’aport d'una dieta equilibrada, suplements vitaminics i tractaments 
farmacològics amb antioxidants per restablir els depòsits de glutatión exhaustos, 
imprescindible per pacients alcohòlics.!
S'ha observat que hi ha unes relacions complexes entre la ingestió habitual d'alcohol i 
l'estat nutricional. I afecte al pacient de diferents maneres, ja sigui alterant la digestió 
d'aliments, la seva absorció o la utilització dels nutrients per l'organisme.!
Els efectes nocius es reflexa principalment sobre el metabolisme  proteic i de diferents 
vitamines.!
La mal nutrició, Independent de la seva etiologia pot comprometre greument les funcions 
del fetge. A demes la malnutrició es comuna en l'alcoholisme, i s'ha demostres que l'abús 
de l'alcohol pot ser nociu inclús n casos de nutrició excel•lent.!
L'alcohol es metabolitza casi exclusivament en el fetge mitjançant dos ensimes : ADH i 
MEOS (ja estan explicades a la pregunta 2).!
!- La via ADH converteix l'alcohol en acetaldehid, una substancia molt tòxica. Així que un 
pacient alcohòlic amb malnutrició (dieta baixa en proteïnes, reducció ADH); així es 
relentitza la degradació i els nivells en sang es mantenen elevats durant més temps i 
provoca lesions cròniques al fetge. Es pot arribar a causa gota!
- L'activació del sistema MEOS per l'alcohol pot duu a una alteració en el metabolisme 
de certs fàrmacs i contribuir a que es produeixin interaccions nocives que acaben 
provocant un mal hepàtic greu!!
La instauració precoç d'un tractament millorar notablement el pronòstic de la malaltia 
hepàtica, inclús en aquells amb inicis de cirrosis!!!!!

! !


