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Om alkohol og økt infeksjonsrisiko 

 

 

«I praksis hver eneste celle i kroppen kan 
påvirkes av alkoholens toksiske effekt» 



Om alkohol og økt infeksjonsrisiko 

Høyt alkoholforbruk er direkte relatert til svekkede 
immunfunksjoner som igjen kan forklare overhyppighet 
av sykdommer som: 
 
• HIV/ AIDS 
• Tuberkulose 
• Hepatitt 
• Pneumoni 
• Tuberkulose 
• Visse kreftformer 
 



Alkohol (acetaldehyd) hemmer/ endrer tight junction-
proteiner som zona occludens (ZO-1) og occludin. 

Kronisk inflammatorisk tilstand 



=oksidativ skade, predisponerende for ARDS 

= økt fare for infeksjoner 
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Tentative diagnoser 

• Gammel mann 

• Buksmerter og feber 38,5.  

• Frostanfall tidligere på dagen 

 



Tentative diagnoser 

• Akutt appendicitt 
• Divertikulitt 
• Gastroenteritt 
• Ileus 
• Perforert ulcus 
• Angina intestinalis 
• Pyelonefritt 
• Nefrolithiasis 
• Cholecystitt 
• Hepatitt 
• Pneumoni 
• Tuberkulose 

 
• Pankreatitt 
• Spontan bakteriell peritonitt 



Hva skal vi undersøke? 

• Temp: 38,5 

• BT: 100/ 60 

• Puls: 130 regelmessig 

• Respirasjon: 25/ min. lett anstrengt 

• Diurese :null 

• Bevissthet: litt rotete 



 

Eller CRP? 
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WHO 2012:  

 

Globally, alcohol misuse is the fifth leading risk 
factor for premature death and disability 



Fakta  
• 52 % fortsetter å drikke med konsekvenser 

• 18 % avholds 

• 12 % fortsetter med rusinntak, men uten 
konsekvenser 

• 18 % fortsetter med lav dose 

 

• 11 % uten tilbakefall til rus over 50 år. 

• Kun ¼ mottar hjelp 

 



Fakta  

• Anbefaling om totalavhold fordi 

– Kun 1 av 10 klarer å opprettholde kontrollert 
drikking 



Hvordan gjøre en forelesning om 
immunitet interessant??? 
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Immunitet 

Klart beskrevet allerede i gamle egyptiske 
papyrusruller. Mennesker som overlevde det 
første angrepet av bestemte smittsomme 
sykdommer ble ikke syke på nytt. 



Immunitet 

Edward Jenner (1702–1754)  

1796 podet materiale fra kukopper  

på pasienter.  

De ble immune mot de livsfarlige 
menneskekoppene.  

Vaksinasjon (av lat. vacca, 'ku'). 
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Immunitet 

Benjamin Rush: 1746-1813 

Økt risiko for infeksjoner 

Dårligere utfall av behandling 

ved kronisk alkoholinntak 

(viste seg å være riktig; proinflammatoriske 
cytokiner som f.eks. TNF og IL-10 øker og fører til 
økt postoperativ infeksjonsfare) 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Benjamin_Rush_Painting_by_Peale.jpg


Medfødt og ervervet immunitet 

 

 

• Det medfødte, uspesifikke immunforsvaret 

 

• Det ervervede, spesifikke immunforsvaret 



 



Medfødt, uspesifikk immunitet 

Omfatter  
Fysisk barriere: epitel/ hud, endotel/ GI traktus, luftveier og genitalia 
 
• Humoralt: cytokiner, interferoner, komplementsystemet og akuttfaseproteiner 
• Cellulært: granulocytter, fagocytter og  
• NK-celler. 
 
• «Førstelinjeforsvar» 
• Tar hånd om og uskadeliggjør de fleste  antigener som trenger inn utenfra 
• Det kvantitativt viktigste 
• Det spesifikke trer bare i funksjon når det uspesifikke ikke strekker til.  
• Nært samspill mellom medfødt og spesifikk immunitet, der såkalte toll-like 

reseptorer og mastceller er av stor betydning.  
• Den medfødte immuniteten, og især NK-celler, antas også å ha en rolle i å forsvare 

kroppen mot kreftceller. 



Spesifikk, ervervet immunitet 

• Humoral immunitet 

 

• Cellulær immunitet 



Spesifikk ervervet immunitet 
Humoral immunitet 

• Av latin: humor, «fuktighet», «væske»  
• Produksjon av spesifikke antistoffer.  
• Gjelder bare den aktuelle infeksjonen.  
• Antistoffer kan nøytralisere toksiner, som enkelte 

bakterier produserer og utskiller (f.eks. difteri- og 
stivkrampebasillene). 

• Antistoffer binder seg også til overflaten av 
bakterier. Bakteriene blir da tatt opp i makrofager 
og drept. 

• Antistoffer kan også nøytralisere virus. 
 





Spesifikk ervervet immunitet 
Cellulær immunitet 

• Celler som er ansvarlige for beskyttelse.  

• Dette gjelder infeksjoner hvor 
mikroorganismen lever intracellulært hvor 
antistoffer ikke kan trenge inn.  

• Utføres av T-lymfocytter, som ofte virker i et 
nært samspill og i samarbeid med makrofager.   

• F.eks. tuberkulose hvor 90 % av inhalerte 
tuberkelbasiller ødelegges av 
lungemakrofager. 



Lymfocytter 

• B-lymfocytter 

• T-lymfocytter og  

• Naturlige dreperceller (NK-celler, natural killer 
cells) 
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B- Lymfocytter 

Effektormekanismer 
Binding av antistoff til et antigen fører på ulike måter til at antigenet 
uskadeliggjøres: 
• Deler av overflaten dekkes av antistoff. Hvis antigenet er et virus 

eller toksin, kan antistoffet blokkere dets evne til å feste seg til 
celler og trenge inn i dem. 

• Antigenet felles ut (presipiteres), derved hindres det i å spre seg og 
gjøre skade 

• Antigenet fagocytteres. Når antistoff binder seg til antigen, 
forandres halen slik at makrofager deretter raskt fagocytterer 
komplekset. 

• Antigenbindingen kan føre til komplementaktivering.  
• Antistoffavhengig celledrap. Spesielt NK-celler fester seg til og 

dreper målceller dekket av antistoff. 
 



 



T-lymfocytter 

• Det er tre ulike hovedtyper: 

– cytotoksiske T-celler (Tc-celler, CD8),  

– T-hjelperceller (Th-celler,CD4) og  

– regulatoriske T-celler (Treg-celler). 



T-lymfocytter 

• Ved stimulering med antigen kan ikke T-cellene masseprodusere og 
frigjøre sine antigenreseptorer til omgivelsene slik som B-cellene 
kan.  

• CD8-cellene utvikler seg i stedet til cytotoksiske celler, som er i 
stand til å drepe f.eks. virusinfiserte celler.  

• Denne immuniteten krever tilstedeværelse av aktiverte CD8-celler, 
og kalles derfor cellebundet immunitet. 

• CD8-cellene kan bare se antigen bundet til HLA-molekyler på 
overflaten av celler. Disse molekylene utgjør et rapporteringssystem 
som bringer med seg peptider fra degraderte proteiner inne i 
cellen. Dersom en celle huser intracellulære parasitter (eller virus 
eller bakterier), vil T-cellene kunne oppdage at noen av HLA-
molekylene på overflaten har bundet fremmede peptider. Cellen vil 
da bli drept. 
 



 



Hepatitt C 

Alkoholens effekt: 
• Dendrittiske (antigenpresenterende) celler 
• Respons på CD4 og CD8 stimuli 
Resultat på virusinfiserte celler. 
• Økt mottagelighet for smitte 
• Redusert evne til eradikering av virus 
• Vedlikehold/ forverring av infeksjon 

 
Prevalens 3-30 x høyere ved alkoholavhengighet 



T-lymfocytter 

Regulering av immunsystemet 
• For at B-lymfocytter og CD8-cellene skal aktiveres av 

antigen, må de stimuleres av CD4-celler.  
• Det er to typer CD4-celler: Th1- og Th2-celler.  

– Th1-cellene dirigerer immunsvaret på antigenstimulering i 
retning av Tc-cellereaksjoner =KILL (=levercirrhose) 

– Th2-cellene dirigerer svaret i retning av B-cellesvar. =Antistoffer 
(kronisk «lavgradig») 

Denne «polariseringen» av svaret er viktig med tanke på at 
bakterier og andre parasitter som befinner seg utenfor celler, 
fortrinnsvis bør angripes med antistoffer, mens parasitter som 
gjemmer seg inne i celler, krever at vertscellene drepes av 
CD8-celler.  

 



 



HIV og alkohol 

CD4 og CD 8… Sounds familiar? 

• IFN  

• Antigenpresentasjon til CD4/CD8 

• Th1 / IL-12 = predisponerende til Th2 
respons 

• Øker ekspresjon av CCR5 = økt infektivitet 



T-lymfocytter 

• Treg-cellene også kalt suppressor T-celler undertrykker 
immunsvar. Å fjerne suppressorcellene medfører 
autoimmunreaksjoner, der immunforsvaret angriper 
kroppens eget vev. 

 

• Selv om T-cellene ikke utskiller antistoff, utskiller de 
f.eks. interferon og ulike interleukiner og kjemokiner 
som kan mobilisere både lymfocytter, andre 
leukocytter og øvrige celler i kroppen til innsats i 
forsvaret mot invaderende mikroorganismer. 
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NK-CELLER 

• NK-celler regulerer immunsvar gjennom frigjøring av 
cytokiner 

• Kan drepe ulike målceller, f.eks. virusinfiserte celler og 
kreftceller.  

• Finnes spesielt i blodet, miltens røde pulpa, leveren og 
lungene. 

• Når NK-celler har gjenkjent målceller som fremmede eller 
uønskede, har de to ulike måter å drepe dem på 
– De kan sende ut molekyler (perforiner) som stanser ut hull i 

målcellemembranen¨’ 
– De kan sende ut signalmolekyler som induserer programmert 

celledød (apoptose) som får den til å «begå selvmord». 

 



 
 Alkoholens effekt på immunsystemet 



Alkoholens effekt på immunsystemet 

• Inflammatorisk reaksjon: 

- Fagocytter: Adhesjon til karvegg redusert 

 

- Kjemotaksis av nøytrofile via IL-8 til lever (in vitro, 
rotter) redusert 

 

- Redusert fagocyttfunksjon 

 

 



Inflammatoriske cytokiner øker 
– TNF-alfa, IL-1, IL-6 
– Høye verdier kan føre til vevsskade.  
– Forhøyede verdier ved alkoholisk leverskade ; levereffekt 
– Økt infeksjonsfare 

 
Immunregulerende cytokiner øker 

– IL-10, TGF-beta 
– Forhøyede verdier svekker immunrespons, hemmer T-celle proliferasjon og 

stimulerer kollagenproduksjon 
 

Frie radikaler… 
– Redusert produksjon av superoxid anioner, hydrogenperoxyd og NO i 

lunger 
» Reduserer forsvar mot bakterier/ mykobakterier 
 

– Økt produksjon i lever av Kupffer celler 
» Utvikling av leverskade 

Alkoholens effekt på immunsystemet 



Alkoholens effekt på immunsystemet 

• Immunitet 
– Effekt på T-celler: reduseres, enten ved apoptose 

eller redusert proliferasjon/ differensiering 
• Manglende proliferasjonsrespons på IL-2 

• Skadede antigenpresenterende celler 

• Økt IL-10 og TGF-beta kan gi redusert 
proliferasjonsrespons 

• Redusert T-celle proliferasjon og økt humoral 
immunitet 
– Svekket forsvar mot IC-mikrober som f.eks. M. tuberculosis 

og L. monocytogenes 

 



Alkoholens effekt på immunsystemet 

– Effekt på B-celler: økt antistoffproduksjon 
• Redusert funksjon/ redusert antigenpresentasjon 

• Redusert mengde plasmaceller= redusert antistoffrespons 

• Uavklart. Kanskje at alkohol hemmer visse T-cellefunksjoner; 
frigjøring/ hemming av visse cytokiner (IL-2, IL-4) 

– Effekt på Natural Killer Cells 
• Ødelegger virus- og tumorceller. 

– Redusert funksjon fører til økt mengde virus og tumorceller. 

– Effekt på cytokiner 
• Redusert IFN-alfa, IFN-gamma, IL-2 

– IFN-gamma er viktig for celle-mediert immunrespons 

– Ses ved leverfibrose 



Konsekvenser 

• Økt fare for alvorlig sykdom når utsatt for 
– Listeria 
– Pneumokokker 
– Klebsiella 
– Legionella 
– M. tuberculosis 

• Makrofager og monocytter. TNF-alfa og GM-CSF  

– HIV, Hepatitt C 
– Traumer, spesielt høyenergi 

• Dag 0-3: TNF-alfa  
• Etter dag 6: TNF-alfa 



Konsekvenser 

• Redusert plasmacellefunksjon= 

 Redusert antistoffrespons på f.eks. hepatitt B-
vaksine 

 



Konsekvenser 

• Uavklart om andre faktorer opptrer som 
confoundere/ bias: 

• Underernæring 

• Vitaminmangel 

• Leverskade 

• Høyrisiko/ eksponering 

• Etc. etc. 
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Om alkohol og økt infeksjonsrisiko 
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