EK EN ALKOHOL, ALKOHOL EN EK: FISIOLOGIESE
ASPEKTE
Wanneer is ’n mens besig om alkohol op ’n verantwoorde
wyse te gebruik? Wanneer is ’n mens besig om alkohol te
m isbruik? Hoe weet ’n mens wanneer vertoon jy die
simptome van alkoholisme? Om hierdie vrae te kan
beantwoord moet ’n mens jouself ken. In hierdie artikel
word met die term alkohol bedoel, etielalkohol in die
vorm waarin dit alledaags gebruik word.
Die reaksies wat as gevolg van alkoholism e ontstaan kan
in twee hoofgroepe verdeel word naam lik prim êre of
direkte reaksies en sekondêre of indirekte gevolge. Daar
is vier verskynskels wat van belang is naam lik:
1. Direkte fisiologiese en psigologiese effekte. Dit tree
op as gevolg van alkohol-inname en is die gevolg van die
invloed van alkohol veral op die senuweesisteem.
2. Toleransie of verdraagsaam heid. Dit ontstaan na
gereelde inname vir ’n korter of langer tydperk bv weke
of maande en beteken dat die liggaam hom aanpas en
nou groter hoeveelhede kan verdra voordat dieselfde
reaksies ontstaan.
3. Onttrekkings- of onthoudingsverskynsels. Sodra
inname van alkohol gestaak word nadat dit vir ’n tydlank
gereeld gebruik was ontstaan duidelike fisiologiese en
psigologiese simptome.
4. Verslawing. Dit is die verskynsel dat die persoon
afhanklik geword het van alkohol en hy daaraan verslaaf
is of ’n “behoefte” daaraan ontwikkel het.
LIGGAAMSFUNKSIES IN DIE LIGGAAM-GEES-EENHEID
Om te verstaan hoe alkohol die liggaam be'invloed is ’n
kort verduideliking van die liggaam sfunksies nodig.
Die mens is ’n liggaam -gees eenheid. Hierdie eenheidsgedagte is baie belangrik. Die liggaam is deel van die een
heid. As een lid ly, ly aldie lede van die eenheid. Die mens
staan in ’n verhouding tot sy omgewing en reageer altyd
as ’n lewende eenheid op sy omgewing.
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Dit kan as volg voorgestel word:
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Figuur 1

In figuur 1 word die verhouding van die m ens tot sy
omgewing voorgestel. Die lewende liggaam is ten
opsigte van energie en struktuur teenoor die nie-lewende
omgewing gestel. Reaksie 1 stel die bedreigings uit die
buite-omgewing voor. Teenoor hierdie bedreigings moet
die lewende sisteem homself verweer. Hierdie reaksies
word bestudeer en beskryf as die algemeenbekende weer
stand van ’n lewende sisteem teenoor bedreigings. Die
eenvoudigste reaksie van ’n lewende sisteem is blote
negatiewe weerstand w aardeur sy eie struktuur en funksies en dus voortbestaan verseker word. Hierdie weer
stand word deur die negatiewe teruggekoppelde biologiese beheer van die erflike, horm onale, refleksiewe en
gedragsbeheersistem e m oontlik gemaak.
In Figuur 1 stel reaksie 2 ’n tweede bedreiging voor n,l
inwendige bedreiging wat in die m ens self ontstaan. As
gevolg van omgewingsinvloede prim êr, of sekondêr as
gevolg van die m ens se reaksie op die omgewingsprikkels en sy eie lewensaktiwiteite, ontstaan inwendige
bedreigings wat sy inwendige omgewing kan versteur.
Hierdie “besoedeling” van die inwendige omgewing
word voortdurend teegewerk deur die inwendige beheersistem e en verw erking of ontgiftiging en uitskeiding van
newe- en afvalprodukte. Hierop word ook basies “negatief” gereageer m a w weerstand gebied m b v negatiewe
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terugkoppellingsbeheer. Van prim êre belang is dat die
inwendige omgewing van die liggaam noukeurig beheer
word en instand gehou word sodat die eenheid van die lig
gaam bewaar word en voortbestaan, arbeidsvermoë, produktiwiteit en die vermoë om die omgewing te beheer,
behoue bly.
In Figuur 1 stel reaksie 3 die vermoë van die m ens om sy
omgewing ten goede of ten kwade te verander, voor. Die
mens kan met behulp van sy intellektuele verm oëns
beheer oor sy binne en buite-omgewing uitoefen.
Die mens as eenheid bestaan op grond van verskillende
beheersisteme. Liggaam lik is die mens saam gestel uit
m iljarde lewende sub-eenhede, die lewende selle wat
opgebou is in ’n noukeurige orde-struktuur van weefselsorgane en sisteme. Die beheersistem e m aak koórdinasie
van die funksies van die onderdele moontlik.
Daar is verskillende vlakke van beheer wat volg baie
oorvereenvoudig as model voorgestel kan word.
religieuse -----> Godsdiens Roeping
Openbaring
(Koning, profeet,
priester)
_v intellektuele __^ kultuur, wetenskap en
inform asie
7 breinskors
kuns, kreatiwiteit,
beplanning
psigiese en
veranderinge
. gedrag, lim- __ ^ emosies, voeding,
in omgewing
biese en
voortplanting
hipotalam us
reflekse
brein en ---- » handelinge
rugm urg

prikkels

T

bedreigings

T

hormonale
endokriene
organe
erflike
(DNS)
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vegetatiewe,
metaboliese funksies
beheer
__* struktuur' instanthouding

Figuur 2
Die mees basies biologiese is die erflike beheer waardeur
bedreigings van die struktuur afgeweer word en die lig
gaam dus sy struktuur handhaaf ten spyte van voortdurende bedreigings van verandering en aftakeling. Die
tweede vlak is die horm onale beheer w aardeur die weefsels en selle so beheer word dat hul funksies aangepas
word om die voortbestaan van die hele liggaam te verseker.
Die derde vlak van beheer is die refleksbeheermeganism es. Hierdeur word alle handelinge m oontlik gemaak
en ’n groot aantal beskerm ingsm eganism es kom tot
stand. Die vierde vlak is die van die psigologiese beheer
w aardeur veral emosies en gedragspatrone beheer word.
Die vyfde vlak is dié van die intellektuele w aardeur die
m ens in staat gestel word om wetenskap en kuns te
beoefen en in ’n hoë m ate sy voile beheer oor sy buite- en
binne-om gewings uit te leef. Die sesde vlak is die religieuse w aardeur die mens sy roeping as burger van die
K oninkryk van God kan uitleef as koning, profeet en
priester. Daar is onderlinge w isselw erkings tussen die
vlakke van beheer sodat elk binne sy eie magsgebied
funksioneer. So kan horm onale invloede die struktuur
binne sekere perke be'invloed om aanpassings van die
funksies te m aak bv m itochondria in die selle vergroot of
verklein.
Reflekse be'invloed horm onale beheersistem e sodat die
hele endokriene beheer onder invloed van die senuweesisteem geintegreer word. So word die verskillende
reflekse diensknegte van gedrag w aardeur gedragspa
trone tot stand kom. Uiteindelik word die hele liggaam
ingespan om ’n intellektuele funksie te verrig, bv ’n pottebakker m aak gebruik van al hierdie vlakke van beheer
om sy kunsw erk te skep. Hy werk as ’n liggaam -geeseenheid en geeneen van die vlakke van beheer is hierby
uitgesluit nie. Uiteindelik is die mens ook as skepsel van
God altyd in ’n verhouding tot sy Skepper en sy geloof of
ongeloof sal ’n beslissende beheersende rol in sy hele
lewe speel.
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DIE INVLOED VAN ALKOHOL OP DIE LIGGAAM
Wat doen alkohol aan die mens? Alkohol veroorsaak veranderinge in ’n hele aantal beheersistem e van die liggaam. Dit verander die beheersisteme van die liggaam.
Dit verander die beheereienskappe, beheervermoë en
ontkoppel ’n aantal onderlinge w isselw erkings tussen
verskillende beheersisteme. Hierdeur ontstaan meeste
van die reaksies wat deur alkohol veroorsaak word. Die
beste bewys van versteurde beheer is die vertraagde
reflekstyd wat ontstaan.
’n Aantal van die veranderinge en versteurings sal
aangetoon word.
Die inname van alkohol in w atter vorm ookal, d w s as
bier, wyn, brandewyn, whisky of jenewer, veroorsaak dat
alkohol deur die m aag (20%) en veral die dunderm (80%)
in die bloedstroom opgeneem word. Dit is die bloedalkoholwaarde wat bepaal hoe uitgesproke die liggaam reaksies is. In Figuur 3 word ’n hipotetiese bloedalkohol
kromme voorgestel. Dit toon hoedat die bloedalkoholkonsentrasie toeneem nadat iemand ’n groothoeveelheid
alkohol vinning ingeneem het. Die styging vind plaas as
gevolg van die opname deur die bloed uit die spysverteringskanaal.

Figuur 3 Bloedalkoholkonsentrasie na inname van 60g
alkohol
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Hierdie is ’n algemene voorstelling en daar is baie individuele variasie. Verskillende psigiese en fisiologiese veranderinge is w aarneem baar by verskillende bloedalkoholwaardes. Daar is groot individuele verskille in reaksie en sensitiwiteit. ’n Oorvereenvoudigde algemene
patroon kan as volg voorgestel word:
1. By 0,00 tot0,05g% (aantal drankies ongeveer 1 tot 1£):
M aagsapsekresie verhoog, veral soutsuurafskeiding met min ensieme. ’n Gevoel van euforia (gevoel
van welsyn).
2. By 0.05 tot 0.10g% (Wettige grens vir motorbestuur
by 0,08%). (Aantal drankies ongeveer 1£ tot 3J):
Begin verskillende verskynsels waarneem baar
word. Euforia en m aagsuurafskeiding is opvallend
en by die nie-tolerante persoon kan tekens van vergiftiging reeds m erkbaar word soos opgewondenheid, onstabiele gemoedstemming, pupilverwyding.
Reflekse is vertraag.
3. By 0,10 tot 0’15g% (3£ tot 5 drankies) word die gebied
van definitiewe vergiftigingbereik. Duidelike sim p
tome soos onstabiele gemoedstemming, vrolikheid
en aggressiw iteit w issel af, bewegings raak versteur, ewewigs-, houdings-, stap- en aangeleerde
bewegings raak versteur. Oogbewegings en spraak
raak be'invloed.
4. By 0,15 tot 0,20g% is daar em stige versteuring van
oogbewegings, versteurde spraak, versteurde stapbewegings, pupille opvallend verwyd, opgewondenheid, luidrugtigheid en aggresitiw iteit kom voor.
5. By 0,20 tot 0,25g% is ewewig ernstig versteur en
stapbewegings moeilik, die persoon struikel en val.
6. By 0,25 tot 0,30g% is die senuweesisteem duidelik
verdoof en sal die persoon m eestal slaap.
7. By 0,35 tot 0.40g% raak die persoon bewusteloos en
tree alkoholnarkose in en kan die asem haling onderdruk wees.
8. By 0,40 tot 0,60g% raak die persoon in diep narkose of
koma en raak die asem haling opvallend onderdruk
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en kan tot algehele stilstand kom sodat die persoon
aan suurstofnood sterf.
Hierdie is ’n baie vereenvoudigde patroon en baie groot
individuele variasie kom voor. Veral die “aantal drankies” is baie arbitrêr omdat ’n verskeidenheid van faktore
dit beinvloed.
Die bloedalkoholkonsentrasie neem af as gevolg van die
oksidasie of m etabolism e deur die lew er en uitskeiding
deur die niere en longe. Alkohol word deur die lew er se
ensiem e om gesit in asetaldehied en dan in asetaat-eenhede w at dan na koolsuurgas en w ater afgebreek word of
in vette of prote'iene om gesit kan word. Alkohol verskaf
dus energie m aar omdat dit, veral in die vorm van gedistilleerde dranke, geen of w einig vitam iene en m inerale
bevat, is dit ’n blote kaloriebron sonder enige verdere
voedingsw aarde en dus van lae biologiese waarde. Ongeveer 90% van die alkohol word deur die lewer afgebreek
en 10% deur die niere en longe uitgeskei. Die lew er is dus
die belangrikste ontgiftigingsorgaan en die liggaam is
dus hoofsaaklik van die lewer afhanklikom van die alko
hol ontslae te raak. By herhaalde innam e van alkohol
verbeter die lew er se verm oë om alkohol te ontgiftigm its
die lew er ook voorsien word van voldoende ander noodsaaklike voedingstowwe soos vitam iene, m inerale en
boustowwe soos proteiene, bv sw aw elbevattende aminosure en vitam iene van die vit. B-kompleks.
Die belangrikste en opvallendste invloed is op die senuw eesisteem en n groot aantal van die ander invloede
word ook deur senuw ee-m eganism es beinvloed en be
heer. ’n A antal van die veranderinge word kortliks genoem.

SPYSVERTERINGSISTEEM
A anvanklik het alkohol die invloed dat dit m aagsapsekresie bevorder m aar hoofsaaklik suurafskeiding sterk
verhoog. Daarom het dit ’n nadelige uitw erking by mense
w at reeds aan verhoogde suurafskeiding ly of geneig is
daartoe en vanselfsprekend is dit baie nadelig in gevalle
w aar reeds m aagw andbeskadiging bestaan. Dit staan
ook in verband m et pankreatitis (ontsteking van die pankreas) wat dikwels voorkom by alkoholiste.
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METABOLISME
Selfs relatief klein hoeveelhede alkohol verhoog vetvorm ing in die lewer. Met herhaalde gebruik van alkohol
verhoog die lewer se verm oë om alkohol af te breek of te
verander na vette en prote'iene, dit is hierdie meganisme
tesam e met aanpassings in die senuweesisteem wat
w aarskynlik vir die verskynsel van verhoogde alkoholtoleransie verantwoordelik is. Metabolisme van die lig
gaam word ook indirek be'invloed deur alkohol as gevolg
van die invloed op die endokriene sisteem bv verhoogde
adrenalienvrystelling.
By die alkoholis word die lewer baie nadelig be'invloed
omdat die oorm atige innam e van alkohol ook gepaard
gaan met wanvoeding. ’n Tekort aan belangrike voedingselem ente soos swawelbevattende am inosure afkomstig van prote'iene en vitam iene van die vitam ien B-kompleks. Dit kom tot stand a g v verlies van eetlus en versteuring van die eetpatroon en die dieet. Hierdeur ont
staan opvallende lew ervervetting en uiteindelik
afsterw ing van lewerselle en vervanging van die selle
met letselweefsel d w s bindweefsel wat onaktief is en nie
die funksies van die lewersel kan behartig nie.
Daar is geen grond vir die w anopvatting dat alkohol die
metabolisme by spierweefsel verhoog of verm oeienis
verdryf of ophef nie. Die gevoel van opheffing van ver
m oeienis is dus geheel en al ’n sentrale-senuwee-m eganisme en nie ’n werklike perifêre metaboliese effek nie.
Daarom is die opvatting dat alkohol die liggaam verwarm net so foutief. In werklikheid veroorsaak alkohol
dat die liggaam hitte verloor. Dit stim uleer dus nie die
verbrandingsprosesse in die liggaam sodatm eer energie
beskikbaar sou kon kom om die liggaam tot meer in staat
te stel nie.
Dit is ’n groot fout om te dink dat alkohol die liggaam verwarm. Dit is net ’n illusie wat ontstaan a g v die feit dat die
velbloedvate verwyd en die vel rooi en warm word.
Daarom is dit baie gevaarlik om aan iem and wat aan skok
ly of verkluim , alkohol te gee. Veral virbergklim m ers by
hoë hoogtes bo seespieel w aar alreeds lae suurstofkonsentrasies heers is alkohol gevaarlik omdat die senuweesimptome wat alkohol veroorsaak baie ooreenstem met
dié van suurstoftekort. Die hitteverlies wat deur alkohol
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veroorsaak word is ook ongewens. Daarom word alkohol
ook nooit deur poolreisigers gebruik nie.
WATERBALANS
Alkohol inhibeer die afskeiding van anti-duiretiese hormoon deur die hipofise sodat die herabsorpsie van w ater
in die niere vertraag word en die niere dus m eer w ater uitskei. Die uriene raak verdun en groter volum es w ater
word uitgeskei. Verder word ook m eer w ater deur die vel
uitgeskei in die vorm van sweet om dat sw eetvorm ing
aangem oedig word. Dit lei dus tot ’n verhoogde verlies
van w ater en ’n negatiewe w aterbalans. Dit wek die dorsrefleks op en sal die persoon aanm oedig om vloeistof in te
neem.
ASEMHALING
Klein hoeveelhede alkohol het ’n aanvanklike stim ulerende uitw erking op die asem haling m aar later en m et
groter dosisse word die asem halingsentrum beheer,
onderdruk. Met groot hoeveelhede word die asem haling
tot stilstand kom en die persoon sterf as gevolg van suurstofnood. Dit is een van die redes w aarom alkohol nie as
narkosem iddel gebruik kan word nie om dat die grens
tussen voldoende verdow ing om die vel se pynreflekse en
sensoriese gew aarw ordings deur die breinskors op te hef,
en sjirurgie m oontlik te m aak, en fatale onderdrukking
van die asem halingsentrum baie klein is. D aar is ook
verskeie ander omgewensde reaksies soos ’n te lan g n aw erking en irritasie van die braaksentrum ens.
Alkohol kan in groot hoeveelhede die bloed se suurgehalte (pH) verander as gevolg van vorm ing van suurmetaboliete bv ketone en aldehiede. Dit het ’n verdere verdowende effek op die senuw eesisteem en kan ook die
asem haling verder vertraag w aardeur die vrystelling
van koolsuurgas verm inder en koolsuur in die bloed
ophoop w at verdere suurvorm ing bevorder. So ontstaan
’n kw aadaardige kringloop om dat beheer oor die asem 
haling belem m er is.
ENDOKRIENE SISTEEM
Alkohol het aanvanklik ’n kortdurende stim ulerende uit
w erking net soos m eeste ander algem ene narkosem iddels. Gedurende hierdie “opgewonde” fase van narkose167

toediening word die sim patiese deel van die outonome
senuweesisteem gestim uleer en veroorsaak dit o a
adrenalienvrystelling deur die bynierm edulla en verwyding van die pupille van die oë, versnelling van die
pols, ens. Daar is ook aanduidings van verhoogde vrystelling van bynierskorshorm one. Hierdie reaksies van
die liggaam is tipiese afweer- of weerstandsmeganism.es
sodat die liggaam in tye van nood verbeterde “veg-of
vlugverm oë” bereik. Dit dui daarop dat die liggaam op
alkohol aanvanklik reageer as ’n bedreiging.
BLOEDSOMLOOP
Die invloed op die bloedsomloop is nie baie opvallend nie.
Die hartfrekw ensie (tempo van die pols) word versnel,
die velbloedvate verwyd sodat die vel rooi en warm word.
Dit bevorder sweetsekresie en hitteverlies. Die bloeddruk
kan effens styg as gevolg van bloedvatvernouing in
ander dele van die liggaam en versenelling van die hart.
Met hoë dosisse kan ritm e-afw ykings van die hart ont
staan w aarskynlik as gevolg van sekondêre invloede
soos elektroliet en pH versteurings.
Daar is ’n verband tussen alkoholism e en hartsiektes
omdat wanvoeding en versteurde metabolisme bevorderlik is vir die ontw ikkeling van arterosklerose. Die algemene w anopvatting dat alkohol heilsaam sou wees in
sekere gevalle van koronêre hartsiektes berus hoofsaaklik op die waarnem ing dat die pyn by angina-gevalle dikwels opgehef word deur die inneem van klein tot matige
hoeveelhede. Dit sou tot stand kom as gevolg van koronêre bloedvatverwyding. Alhoewel die aanvanklike fase
van alkohol-effek ’n matige sim patiese prikkeling ver
oorsaak en moontlik koronêre bloedvatverwyding kan
bewerkstellig is daar vir hierdie opvatting geen eksperimentele of kliniese gronde nie. W anneer ’n angina
pasiënt se elektrokardiogram onder andere, bestudeer
word en die effek van alkohol met die van bekende koronêre bloedvatverwyders (bv gliserieltrinitraat) vergelyk
word, kan duidelik gesien word dat die tipiese T-golf en
ST-segm entveranderinge wat tydens oefening by die
pasiënt ontstaan nie deur alkohol opgehef word nie terwyl dit wel in meeste gevalle deur die algemeenaanvaarde middels voorkom word. Die opheffing van die pyn
tydens angina is dus w aarskynlik net ’n soort sentrale
senuwee-verdowingseffek.
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INVLOED OP DIE SENUWEESISTEEM
Alkohol is nie soos dikwels deur gebruikers verklaar
word ’n stim ulant nie m aar dit is ’n verdowingsmiddel.
Dit het ’n invloed op die sentrale senuweesisteem en is nie
’n lokale verdowingsmiddel in die hoeveelhede wat dit in
die liggaam voorkom tydens inname per mond nie.
Alkohol belemmer die beheervermoë van ’n aantal
belangrike senuweesentra. Dit veroorsaak verminderde
kontak tussen die sentra sodat ’n ontkoppelingsproses
plaasvind waardeur die integrasie en onderlinge wisselwerking en koórdinasie belemmer word en verlore gaan.
Hierdeur word die integriteit en eenheidswerking van die
senuweesisteem belemmer.
Baie min is bekend oor die invloed van klein dosisse by
die mens. Wat wel algemeen aanvaar word is dat inhibisiemeganism es opgehef word en dat matige sim patiese
prikkeling ontstaan. Dit werk mee tot die gevoel dat die
liggaam tot meer in staat is en ’n gevoel van welsyn of euforia. By groter dosisse w aar ’n bloedalkoholkonsentrasie styg tot bo 0,10% is daar duidelike aanduidings van
die begin van ontkoppeling van die sentra vir die beheer
van gedrag en die hoër of intellektuele sentra.
Twee eienskappe van die senuweesisteem se beheersentra word versteur nl die basiese vermoë om ’n stabiele
dinamiese beheer uit te oefen as beheersisteem en die
integrasie met ander beheersentra van ’n hoër orde. Hier
deur word ontkoppeling van die invloed van die hoër sen
tra bewerkstellig en die beheervermoë verlaag. Daarom
tree gedragspatrone eerder as intellektuele funksies na
vore en kan by hoër dosisse selfs instinkte oorheers, dit is
’n aanduiding van ontkoppeling en disintegrasie van die
eenheid. Die eerste aanduiding van versteurde beheervermoë van die verskillende sentra is die verskynsel van
onstabiliteit wat op alle vlakke van die senuweesisteem
in tree. Aanvanklik is daar onstabiliteit van die gemoedstem m ing wat kan wissel van vrolikheid en opgewondenheid na neerslagtigheid en aggressiw iteit, op ’n
vroeë stadium is daar reeds versteurde beheer van oogbewegings en vertraagde reflekstyd.
Emosies en gedrag word beheer deur die deel van die
breinskors bekend as die limbiese sentra. Die hipotalamus speel ’n belangrike rol in hierdie opsig. Dit vorm die
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setel v ir verskillende gedragspatrone soos die liggaam sreaksies tydens woede, vrees, voeding, voortplanting
ens. Dit beinvloed die hele liggaam deur die beheer wat
dit uitoefen op die outonome senuw eesisteem en die endokriene sisteem .
Die gedragsentra van die brein staan onder voortdurende
m odulerende invloed van die hoër sentra. As die wisselw erkings tussen die verskillende sentra egter onderdruk
word sal elkeen van die sentra nou as los onderdele begin
funksioneer en nie m eer as ’n harm oniese eenheid geintegreer in die eenheid van die geheel nie.
Die reflekstyd by m eeste refleksbane is vertraag en alle
aangeleerde handelinge word versteur — aanvanklik wel
baie gering m aar nam ate die dosis styg word dit m eer
opvallend. Dit sluit dus alle bew egings soos stap, liggaam shouding, en alle noukeurige spierkoórdinasie
soos by skryf- en spraakbew egings in.
Tipies van ’n onstabiele beheersentrum is dat dit ossillasies begin vertoon m a w die funksie w at beheer moet
word m oet eers ’n afw yking in een rigting vertoon voordat die sentrum “besef” dat dit gevaar inhou en dan word
ge-oordorrigeer na die teenoorgestelde kant sodat ’n af
w yking in die teenoorgestelde rigting w eer sal plaasvind
ens. So ontstaan ossillasies van m eeste kleiner spierbew egings en ook later versteurings van groter spierbew egings bv die liggaam sposisie, ewewing, stapbewegings ens.
Uit elektro-ensefalografiese studies het duidelik geblyk
dat veral die kerngroep van senuw eesentra in die middelbrein, breinstam en verlengde rugm urg bekend as die
retikulêre aktiveringsisteem (RAS) een van die beheersentra is w at prim êr deur alkohol onderdruk word. H ier
die RAS is verantw oordelik v ir die beheer van die ewew ig tussen slaap en die w akkertoestand. Dit aktiveer die
breinskors en is verantw oordelik vir ’n groot reeks spierm eganism es.
Belem m ering van hierdie fundam entele sentrale beheersisteem veroorsaak belangrike koórdinasie en integrasie
steurnisse. Om hierdie rede ontstaan by hoër dosisse
alkohol die verskynsel van verlies van bew ussyn, eers
slaap en later alkoholkom a.
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Wat die intellektuele funksies van die brein betref is daar
redelike eenstemmigheid dat met selfs m atige dosisse die
verskillende vermoëns vertraag word. So is bekend dat
die leerproses vertraag word en minder effektief plaasvind. Die vorm ing van assosiasies en gekondisioneerde
reflekse is onderdruk en konsentrasieverm oë en aandag
asook oordeelsvermoë en diskrim inasie word verm inder.
Die totaal hiervan is dat basiese breinfunksie in werklikheid verlaag word en nie verbeter word nie.
VERDRAAGSAAMHEID,
ONTTREKKINGSVERSKYNSEL EN VERSLAWING
Verdraagsaam heid beteken dat groter hoeveelhede ingeneem moet word voordat dieselfde effek as tevore verkry
word. Alkohol word vinniger deur die lewer afgebreek of
omgesit in ander onaktiewe stowwe.
Selfs nadat middelmatige hoeveelhede alkohol vir ’n tydlank gereeld ingeneem word, ontstaan die verskynsel
van onttrekkingsreaksies. Dit begin ’n paar uur (bv 6 tot 7
uur) nadat die laaste dosis alkohol ingeneem is. Die simptome is bewerigheid, naarheid, swakheid, angstigheid en
sweetsekresie. Die gedragspatroon van die persoon kan
verander sodat hy ’n drang na alkohol vertoon en dit doelbewus soek. In uitgesproke gevalle kan braking voorkom
en bewerigheid so erg wees dat die persoon moeilik alledaagse handelinge bv om te skeer, kan uitvoer.
Inname van ’n klein hoeveelheid alkohol hef al hierdie
simptome op. Omdat daar geen uitgesproke spysverterings- of enige ander simptome bv gastritis, lewerfunksieversteurings ens hoef te wees nie, kan die simptome
nie daaraan toegeskryf word nie. Dit is dus duidelik dat
die onttrekkingsim ptom e as gevolg van die invloed op
die senuweesisteem ontstaan.
Tekens van delirium soos hallusinasies kan voorkom en
die persoon kan verward raak. Teen die derde dag van
baie uitgesproke gevalle kan ernstige delirium voorkom.
Koors, uitputting en bloedsomloop-ineenstorting kan in
ernstige gevalle voorkom. Indien die persoon nie sterf
nie, vind herstel binne ongeveer ’n week plaas.
’n Duidelike bewys van verslaw ing is die simptome wat
tydens onthouding van alkohol-gebruik ontstaan.
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Op die vraag hoe weet ’n mens of jy alkohol m isbruik of
op die pad na alkoholism e is, is dit dus een van die moontlike toetse m a w ontstaan daar sim ptome of ’n drang na
alkohol na staking van inname van alkohol. Dit is egter
nie so eenvoudig nie en sommige outeurs beskryf selfs
vyf verskillende tipes alkoholisme. Hiervolgens is daar
variërende grade en ook kom binasies van verslaw ing
(fisiologies en psigologies), versteurde voedingsgewoontes en wanvoeding, sporadiese en episodiese m is
bruik en verlies van beheer oor alkoholgebruik.
Die grens tussen alkoholgebruik en -m isbruik is nie
duidelik afgebaken nie. Elke mens behoort oor voldoende
kennis van homself, van sy liggaam en gees, te beskik om
self te kan besluit w aar die grens vir hom is. In terme van
die bloedalkoholkonsentrasie sou gestel kan word dat die
grens gesoek moet word tussen die waarde wat euforia, ’n
gevoel van welsyn, geselligheid en vrolikheid bewerkstellig en die eerste sim ptome van vergiftiging w aar die
gem oedstemming onstabiel word, pupilverw yding en die
eerste aanduidings van versteuring van spierbewegings
intree. Dit is die vlak w aar disintegrasie van senuweebeheer begin optree. Dit is m oeilik om te veralgem een
omdat daar groot individuele variasie is en die verskynsel van verdraagsaam heid ook ’n rol speel, m aar ’n algemene riglyn sou wees dat ’n bloedalkoholkonsentrasie
van m inder as 0,10% as m aksim um vir ’n grens tussen
gebruik en m isbruik gestel kon word. Vir m otorbestuur
is 0,08% wettig.
Die kuns van alkoholgebruik is dus om ’n bloedalkoholwaarde te handhaaf wat binne die grense van die euforiawaarde sonder vergiftigingsim ptom e is. Hierdeur word
dus geselligheid en vrolikheid bereik. Dit beteken dus vir
die nie-tolerante persoon om ’n drankie langsaam te
gebruik en m iskien ’n tweede daarna baie baie langsaam
te gebruik sodat oor die hele verloop van ’n gesellige
funksie wat ’n middag of ’n aand duur nie m eer as een of
twee drankies gebruik word nie met die klem op die gesel
ligheid en nie op die alkohol nie. Met gedistilleerde alkoholiese dranke is die grens tussen gebruik en m isbruik
baie m oeilik te bepaal.
Die probleem van verslaw ing is egter nie so eenvoudig
nie omdat selfs klein of m atige hoeveelhede alkohol
gebruik by herhaling gou ’n gewoonte word en alreeds
onttrekkingssim ptom e by enige m ens veroorsaak. As die
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drang na alkohol w at ontstaan egter nie te erg is nie kan
die norm ale gebalanseerde persoon dit self te bowe kom.
M aar dit hou vir selfs die sterkstes potensiële gevaar in.
’n Mens se gem oedstem m ing word deur ’n groot verskeidenheid fisiologiese, psigiese en om gew ingsfaktore
beinvloed. D ankbare blym oedigheid is die kenm erk van
die C hristen w at glo dat hy as m ens ’n ewigheidsbestem m ing en roeping het. Alkohol is nie noodsaaklik vir
gesellighied nie. ’n Mens kan daarsonder ook goedklaarkom.
P J PRETORIUS
PU VIR CHO
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