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The chemistry of ethanol in the human body. Its metabolism, its consequences on other chemical
processes in the body and its importance for health and disease.

Abstract
The present study discusses the metabolism of ethanol in the human body from the
ingestion of ethanol to the excretion of its break down products water and carbon dioxide.
Ethanol is a small molecule, soluble in water as well as in organic solutions. It is quickly
distributed to every section in the body, where it exerts a direct toxic effect on the cells.
Ethanol cannot directly leave the body efficiently so it needs other metabolic pathways. The
molecule is metabolized by oxidation, predominately in the liver. The enzyme alcohol
dehydrogenase catalyses the degradation of ethanol to acetaldehyde. Acetaldehyde is even
more toxic than ethanol and it is degraded by the enzyme aldehyde dehydrogenase. In
chronic alcoholics other chemical processes such as the cytochrome P450 system may have a
bigger impact on alcohol metabolism.
The carbohydrate metabolism is extensively affected by ethanol. Most important is its
restrictive effect on the gluconeogenesis leading to sustained hypoglycaemia in glycogen
deprived alcoholics, possibly dangerous for the brain. Ethanol even affects the lipoprotein
metabolism leading to evaluated plasma levels of HDL and triglycerides in alcoholics.
The study also evaluates the genetic polymorphism of the enzymes alcohol dehydrogenase
and aldehyde dehydrogenase, metabolic markers for high chronic ethanol consumption,
ethanol as an energy supply, ethanol in medical treatment and harmful effects of ethanol
and its metabolites on import organ systems in primarily alcoholics.
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Sammanfattning
Den aktuella studien diskuterar etanolmetabolismen i människokroppen från alkoholintag till
bildandet av dess nedbrytningsprodukter vatten och koldioxid. Etanol är en liten vattenlöslig
molekyl, som även är lätt löslig i organiska vävnader. Etanol transporteras snabbt till
kroppens alla celler där den har en direkt toxisk effekt. Kroppen kan inte utsöndra etanol
effektivt utan molekylen bryts ner, främst genom oxidation i levern. Enzymet
alkoholdehydrogenas katalyserar nedbrytningen av etanol till acetaldehyd. Acetaldehyd har
en större toxisk effekt än alkohol och enzymet aldehyddehydrogenas katalyserar oxidationen
av acetaldehyd. Hos kroniska alkoholister har även andra kemiska processer såsom P450
systemet betydelse för etanolmetabolismen.
Kolhydratmetabolismen påverkas i stor utsträckning av etanolmetabolismen. Av störst
betydelse är den hämmande effekten på glukoneogenesen. För fastande alkoholister kan
detta leda till utdragen hypoglykemi, vilket kan vara skadligt för hjärnan. Etanol påverkar
även lipoproteinmetabolismen, vilket leder till förhöjda nivåer av HDL och triglycerider i
plasman hos högkonsumenter av etanol.
Studien diskuterar även genetiska variationer av enzymerna alkoholdehydrogenas och
aldehyddehydrogenas, kemiska markörer för kroniskt hög alkoholkonsumtion, etanol som
energikälla, som läkemedel och etanolens och dess metaboliters skadeverkningar på
kroppens viktiga organsystem hos framförallt alkoholister.

Nyckelord: Etanol, människokroppen, alkoholdehydrogenas, aldehyddehydrogenas,
cytokrom P450 systemet, lipoproteiner, glukoneogenes, alkoholism.
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1

Inledning

Etanol är en liten molekyl, känd och använd av människor sedan flera tusen år. Mycket har
skrivits om etanol, innefattande såväl sociala, religiösa, politiska och juridiska aspekter. Även
en uppsjö finns av kemisk och vetenskaplig litteratur över ämnet. Jag har genomfört en
sökning på ”www.google.se” på ordet ”ethanol” och fick fram mer än 20 miljoner referenser.
Syftet med det aktuella arbetet är att genom litteraturstudier undersöka etanolens väg
genom människokroppen, från intaget tills det lämnar kroppen i form av vatten, koldioxid
och energi. Studien behandlar alltså en omfattande mängd forskning inom området och
sammanställer denna till en större helhet. Studien beskriver även etanolmetabolismen ur ett
alkoholistperspektiv med fokus på medicinska aspekter. Studien behandlar exempelvis
etanolens och etanolmetabolismens störande effekter på övriga metabola processer i
kroppen. Studien fokuserar även på alkoholismens betydelse för sjukdom och hälsa.
Kroppens metabolism är mångfacetterad och detaljrik. Överblicken försvinner lätt i formler
och kemiska reaktioner. I framställningen här har jag sökt att prioritera helheten och
förståelsen för ämnet framför att beskriva varje liten kemisk detalj i kroppen. Jag har försökt
undvika de i detta sammanhang oväsentliga detaljerna. I litteraturen finner man även många
antagande, hypoteser och förklaringsförslag. Sådant har jag även nedprioriterat till fördel för
mer säkra fakta.
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2

Metod

Den aktuella uppsatsen är en litteraturstudie inom området etanol och human
etanolmetabolism. För att erhålla en bred förståelse och kunskapsbas för ämnet
konsulterades initialt läroböcker och översiktsartiklar i ämnet. Den därigenom inhämtade
insikten användes till att identifiera de områden där etanolen har störst betydelse för human
hälsa och ohälsa. Då detta var genomfört, fortsatte datainsamlingen med mer specifika
sökningar för att identifiera artiklar och rapporter, som ytterligare kunde klarlägga och
beskriva de kemiska förloppen i människokroppen, vilket var syftet med det aktuella arbetet.
Översiktslitteraturen inhämtades från de lokala biblioteken och i den fortsatta
datainsamlingen har Internet använts i stor utsträckning. Upprepade Google sökningar har
genomförts för att identifiera artiklar, forskningsrapporter och myndighetsrapporter, som
kan belysa olika moment i alkoholmetabolismen, som studeras i den aktuella uppsatsen.
Litteraturen i ämnet är omfattande. Det har inte varit något problem att finna artiklar som
behandlar etanol och etanolmetabolismen. Det stora arbetet har varit den omfattande
analys som genomförts och granskningen av artiklarna.
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3

Etanolmolekylen

Fig. 1 (1). Den kemiska formeln for etanol.
Etanol, även kallad etylalkohol, har den kemiska formeln C2H5OH (fig.1). Molekylen
innehåller både kol och väte och tillhör därför gruppen organisk kemi (1).
Molekylen har en hydroxylgrupp (-OH) som binder till en alkylgrupp (CH3-CH2-). Den tillhör
därför gruppen alkoholer och då den hydroxylbindande kolatomen enbart binder en kolatom
mer definieras molekylen som en primär alkohol (2).
Etanol består av 2 kolatomer med atommassan 12, 1 syreatom med atommassan 16 och 6
väteatomer med atommassan 1. Molekylen har därför molmassan 46 g/mol.
Etanol är en färglös vätska med en något lägre kokpunkt, 78,4 oC, jämfört med vattens
kokpunkt på 100 oC. Etanolmolekylen är liten och på grund av hydroxylgruppen och den
relativt lilla alkylgruppen är etanols vattenlöslighet mycket hög. Hydroxylgruppens polära
struktur betyder även att lösligheten är snabb och hög i kroppens saltlösning. När
etanolmolekylen kommer in i kroppen fördelar den sig därför snabbt till all kroppsvätska.
Alkylgruppen gör även etanolen lättlöslig i kroppens fettvävnad, varför molekylerna lätt
passerar de fettrika cellmembranerna och lätt tränger in i nerver och i det centrala
nervsystemet, som normalt är skyddade mot främmande ämnen av en barriär med fett.
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4

Etanolupptaget till kroppen.

Etanolmolekylen är liten, lätt vattenlöslig och absorberas snabbt från magsäcken och från
övre delen av tunntarmen genom ren diffusion (3). Det som påverkar var etanolen
absorberas är magsäckens mobilitet, hur snabbt magsäcken förmår att skicka sitt innehåll
vidare till tunntarmen, samt mängden och typen av maginnehåll.
Absorptionshastigheten är direkt beroende av etanolkoncentrationen i magsäcken, som i sin
tur är beroende på mängden intagen alkohol och även på maginnehållet i övrigt. Speciellt
förekomsten av fett har betydelse. Fett kan binda stora mängder av etanol i magsäck och
tarm genom etanolens fettlöslighet och därigenom försena etanoldiffusionen till kroppen i
betydande grad. Detta beror på att etanolens kolkedja kan binda till andra organiska
molekylers kolkedjor. Eftersom etenolens kolkedja är opolär kan den lösa andra opolära
ämnen. Fett försenar även magsäckens tömning jämfört med annan kost (3).
Etanolmolekylens litenhet och mycket höga vattenlöslighet betyder att etanolen i princip
följer vattnets väg in i kroppen. Det passerar med vattnet över biologiska membraner, styrd
av koncentrationsgradienter enligt Ficks lag (fig.2). Alkohol kan därför korsa varje typ av
kroppsvävnad och det är väl dokumenterat att det kan passera hud och lungor in i kroppen i
sådan grad att etanolkoncentrationen i blodet blir mätbar (4).

,

Fig.2 (5). Ficks lag. Beskriver diffusionen i ett system med en koncentrationsgradient. J =
flödet per tidsenhet; D = diffusionskoefficienten; delta c = koncentrationsskillnaden och delta
x = avståndet. (5). Etanoldiffusionen kommer alltså att öka per tidsenhet om skillnaden i
etanolkoncentration mellan kropp och omgivning blir större.

8

5

Etanoleliminationen från kroppen

Kroppen har inget system för att specifikt utsöndra etanol. Etanolen kan enbart lämna
kroppen tillsammans med vatten genom enkel diffusion enligt Ficks lag. Det sker genom att
etanolen följer med vattnet i utandningsluften, med vatten ut i urinen och med vattnet i
svett och i saliv. Det är små mängder etanol, som kan lämna kroppen på detta sätt och det
har knappt någon praktisk betydelse för eliminationen.
Etanol åstadkommer omedelbart efter intaget sämre vaksamhet, sämre omdöme och sämre
bedömningsförmåga. Det ökar olycksrisken och risken för omdömeslösa handlingar och det
kan få förödande följer för hälsan även vid låga intag av etanol. En akut etanolintoxikation
minskar djurets eller människans överlevnadsförmåga. Etanol har även en toxisk effekt på
samtliga kroppens celler. Genom evolutionen har kroppen därför utvecklat system för
avgiftning av etanolen genom nerbrytning av ämnet till koldioxid och vatten. I detta system
har enzymerna alkoholdehydrogenas och aldehyddehydrogenas en central betydelse.
Etanolnedbrytningen är i teorin en kemiskt enkel process, men i kroppen blir processen
utomordentligt komplicerad genom att eliminationsprocessen påverkar många andra
metabola processer i kroppen. Det finns även flera olika metabola system som kan eliminera
etanol, de flesta har dock ingen praktisk betydelse. Etanol är ett toxiskt ämne och kroppen
prioriterar därför eliminationen av etanol före allt annat. Många andra metabola processer
bromsas upp i kroppen när etanol skall omhändertas.

5.1

Oxidation av etanol till acetaldehyd

Etanol elimineras nästan enbart i levern genom oxidation till acetaldehyd (CH3CHO). Denna
reaktion kan katalyseras av minst tre olika enzymsystem, där det kvantitativt helt
dominerande systemet är med enzymet alkoholdehydrogenas (ADH), lokaliserad till
levercellens cytosol (7), och med NAD+ som coenzym (3).

CH3CH2OH + NAD+  CH3CHO + NADH + H+
Fig.3. Etanols oxidation till acetaldehyd.
Coenzymet NAD+ binds först med etanolen till ett binärt komplex. I nästa steg spaltas
vätejonen från hydroxylgruppen och den uppkomna etoxidjonen stabiliseras genom
bindning till en zinkjon. Därpå överförs kolatomens vätejon tillsammans med två elektroner
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till coenzymet, som reduceras till NADH. Slutligen frigörs den bildade aldehydmolekylen från
zinkjonen. Det långsammaste steget i reaktionen är reduktionen av NAD+ och frigöringen av
NADH, vilket är bestämmande för processens hastighet (3). Processen är reversibel och
reversibiliteten styrs av koncentrationerna av etanol och acetaldehyd i cellen. En jämvikt
mellan bildad acetaldehyd och alkohol uppstår i kroppen, med mycket hög
etanolkoncentration samtidigt med en låg acetaldehydkoncentration.
Det är mängden av enzymet ADH, som bestämmer oxidationshastigheten av etanol (3), men
det finns även andra faktorer, som påverkar oxidationshastigheten. Det manliga
könshormonet testosteron dämpar aktiviteten av ADH och det anses kunna förklara att
etanoleliminationen förefaller snabbare hos kvinnor än hos män. Även förefaller
etanoleliminationen främjas av höga halter av det kvinnliga hormonet progesteron (6).
För processens fortskridning krävs även att coenzymet NADH återoxideras till NAD +. Det sker
med fördröjning varför koncentrationen av NADH ökar i levercellernas endoplasmatiska
retikel under alkoholoxidationen. Båda NADH och NAD+ binds komplext till ADH och ökad
mängd NADH blockerar mer ADH till nackdel för enzymets bindning till NAD +, nödvändigt för
etanolens oxidation till acetaldehyd (7).
Kroppens system för elimination av etanol mättas redan vid en låg etanolkoncentration i
kroppsvätskan. Det betyder att mängden av etanol, som elimineras per tidsenhet är
konstant, ca 6-8 g/timma, oavsett etanolkoncentrationen. Eliminationen följer en 0: e
ordningens kinetik (fig. 4). Detta kan förklaras genom att enzymet ADH snabbt mättas av
etanol. Oxidation av etanol till acetaldehyd är dock en reversibel kemisk process, som också
styrs av koncentrationerna av etanol och acetaldehyd i kroppsvätskan. En konstant
koncentration av acetaldehyd leder därför även till en konstant hastighet av etanolens
metabolism. En konstant återoxidation av coenzymet NADH ger även en konstant
eliminationshastighet av etanol i kroppen. Här finns även andra mekanismer som styr
alkoholmetabolismen. Man har exempelvis funnit att fruktos kan öka
etanoloxidationshastigheten (8).
Vid en koncentration av etanol i kroppen på ca 4 mmol/L är enzymsystemet inte längre
mättat (10). All etanol, som passerar levercellerna elimineras och blodet renat från etanol
späder ut kroppens övriga etanolinnehållande blod. Etanoleliminationen får ett exponentiellt
förlopp och följer en 1:a ordningens kinetik (fig.4).
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Fig.4. Kurvan illustrerar etanolkoncentrationen i blodet. X-axeln visar tidsfaktorn och Y-axeln
etanolkoncentrationen. Absorptionsfasens lutning avspeglar hastigheten för
etanolkonsumtionen och denna fas påverkas även av maginnehållets mängd och typ,
speciellt mot slutet av absorptionen. 0: e ordningens kinetik ger en linjär elimination under
större tiden av eliminationen. Först vid en låg etanolkoncentration fås en avplanad kurva
som vid 1:a ordningens enzymkinetik (3).
Enzymet ADH finns även i många andra organ än i levern, även om molekylformen på
enzymet här inte är helt identiskt med leverns ADH och för etanoleliminationen är
aktiviteten utanför levern utan större praktisk betydelse. Magsäcken innehåller mycket ADH,
som kan minska toppen på etanolens absorptionskurva (fig.4) vid konsumtion av ganska små
mängder av etanol i koncentrerad form. Det har dock beräknats att maximalt 0,25 % av den
totala etanoleliminationen kan äga rum i magsäcken (11). ADH aktiviteten i magsäcken är
även varierande, lite högre hos män och yngre jämfört med kvinnor och äldre (12). Störst
mängd etanol metaboliseras i magsäckens slemhinna när etanolen tillförs i liten mängd samt
när magsäcken innehåller rikligt med fettrik mat, som kan bromsa magsäckens tömning till
tolvfingertarmen (7).

5.2

Cytokrom P450-beroende alkoholoxidation

Etanol kan även oxideras till acetaldehyd av cytokrom P450 i levercellernas endoplasmatiska
retikel. Cytokrom P450 enzymer finns hos alla däggdjur och katalyserar en rad kemiska
reaktioner. Enzymerna fungerar som en avgiftningscentral för kroppen, vanligen genom att
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katalysera infogandet av en syreatom i ett organiskt substrat samtidigt med att
syremolekylens andra syreatom reduceras till en vattenmolekyl (13). Det är även denna typ
av reaktion, som avgiftar etanolen (fig.5).

CH3CH2OH + NADPH + H+ + O2  CH3CHO + NADP+ + 2H2O
Fig.5. Oxidation av etanol med cytokrom P450.
Det finns en rad former av cytokrom P450 och det är speciellt formen Cytokrom P450 2E1,
som har förmågan att oxidera etanol. Detta isoenzym finns speciellt koncentrerat i cellerna
närmast leverns centralven, det område i levern där etanolskadorna blir mest markanta (6).
I normalfallet har enzymsystemet ingen stor betydelse för elimination av etanol, men kronisk
tillförsel av etanol inducerar isoenzymet, det vill säga systemet blir mer aktivt och
högproduktivt och får följaktligen större betydelse. Vid kronisk alkoholberoende är systemet
högaktivt och anses kunna oxidera upp till 20 % av den tillförda mängden etanol. Det
betyder att etanol elimineras snabbare från kroppen hos kroniska alkoholister jämfört med
personer med episodisk alkoholkonsumtion. Etanolmetabolismen har även stor betydelse
för annan metabolism i kroppen. Etanolen binds till cytokrom P450 2E1 och förhindrar
därigenom enzymets andra funktioner. Övrig avgiftning i kroppen hämmas, kroppens
avgiftningscentral blockeras.
Cytokrom P450 systemet är ett av de viktigaste systemen för avgiftning av läkemedel och när
etanol finns i kroppen avbryts den normala elimineringen av läkemedel och koncentrationen
av läkemedel i kroppen blir oönskat hög (3).
Enzyminduktionen vid kronisk alkoholberoende betyder även att avgiftningen i övrigt blir
snabb när alkoholisten är nykter. Läkemedel som då tillförs alkoholisten elimineras snabbt.
Den nyktra alkoholisten behöver högre doser läkemedel än ordinärt för att få önskad
medicineffekt. Samtidigt blockeras avgiftningen när alkoholisten har etanol i blodet och
uppnår då snabbt mycket höga koncentrationer av läkemedel i blodet med eventuellt toxiska
effekter av läkemedlet.

5.3

Oxidation av acetaldehyd till acetat

Acetaldehyd är ytterst instabilt och bildar snabbt fria radikaler, som är toxiska. Det oxideras
därför snabbt i levercellerna av enzymet aldehyddehydrogenas (ALDH) (fig.6). Huvudsakligen
sker oxideringen i mitokondrierna med isoenzym ALDH2, men en liten del av acetaldehyden
oxideras av isoenzym ALDH1 i cellens cytosol.
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CH3CHO + NAD+ +H2O  CH3COO- + NADH + 2 H+
Fig.6. Oxidation av acetaldehyd till acetat.
Oxidation är en irreversibel process. Det bildade NADH används direkt i
elektrontransportkedjan för ATP –bildningen. Omsättningen av NADH påverkar inte
acetaldehyds eliminationshastighet. Eliminationen av acetaldehyd regleras av mängden
ALDH, då detta enzym är mättat vid den acetaldehydkoncentration, som är aktuell vid
nedbrytning av etanol (14).
Att acetaldehydkoncentration är relativt konstant oavsett etanoloxidationens hastighet
anses bero på att etanoloxidationsprocessen är reversibel och delvis styrd av
acetaldehydkoncentration men även av att acetaldehydoxidationen katalyseras av flera
andra enzymer som finns i cellens endoplasmatiska retikel, men som binder acetaldehyd
något sämre. Acetaldehydelimineringen extramitokondriellt är dock obetydlig.
Acetaldehydoxidationen kan dock inte följa med etanoloxidation hos personen med ett
kroniskt etanolmissbruk och ett högaktivt cytokrom P450 system. Därför är koncentrationen
av acetaldehyd något högre än normal när personer med kroniskt etanolmissbruk utsätts för
etanolbelastning.
Det finns stora genetiskt bestämda olikheter i enzymuppsättningen varför acetaldehydnivån
i blodet efter intag av etanol varierar mycket från individ till individ (15). Många asiater
saknar helt mitokondriellt ALDH, bristen ärvs autosomalt dominant, och dessa får då mycket
höga acetaldehydnivåer i blodet efter etanolintag. Nivån, som ger upphov till symtom som
ansiktsrodnad, svettning, illamående och huvudvärk. Hos européer med intakt
mitokondriellt ALDH finns det även en korrelation mellan hög acetaldehydkoncentration i
blodet och låg ALDH aktivitet i levercellerna (15).
En hög acetaldehydnivå i levercellen hämmar ALDH aktiviteten i cellen. Det gäller både för
ALDH2 i mitokondrierna och för ALDH1 i cytosolen. Aktivitetshämningen ökar ytterligare
acetaldehydnivån i cellen, som resulterar i en ytterligare försämring av ALDH2 och ALDH1
aktiviteten. Det uppstår således en ond cirkel med ständig ökning av acetaldehydnivån i
levercellerna (6). Detta fenomen medverkar till de höga acetaldehydnivån, som registreras
efter etanolintag vid kronisk alkohol missbruk. ALDH1 aktiviteten blockeras i denna situation
helt av acetaldehyden. Det har inte så stor betydelse för etanolmetabolismen, då denna
redan är obetydlig i cellens cytoplasma, men då ALDH1-aktiviteten är helt blockerad stoppar
den upp andra metabola processer i cellen. Det blir en kompetitiv hämning av viktiga
enzymsystem i cellen.
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5.4

Metabolisering av acetat

Acetatet nerbryts i sin tur till acetyl-CoA av ett enzym kallat ACSS2. Denna reaktion är
energikrävande. Slutligen går acetyl-CoA direkt in i citronsyracykeln, där det nerbryts till
vatten och koldioxid (16) (fig.7).
CH3COOH → Acetyl-CoA → H2O + CO2.
Fig.7 Metabolismen av acetat till vatten och koldioxid.
Det i levercellerna bildade acetatet bidrar i viss utsträckning som substrat för syntes av
lipider, kolhydrat och aminosyror, men syntesen i sig påverkas inte av den ökade tillgången
till acetat. Det bidrar även till cellens energiförsörjning. Det mesta acetatet lämnar dock
levercellen och transporteras till andra organ. Framförallt muskelcellerna utnyttjar acetatet.
Acetatnivån i blodet ökar markant under alkoholoxidationen, från normalt ca 0,15 mmol/L
till ca 0,40 mmol/L. Vid en etanolintoxikerad kronisk alkoholmissbrukare kan den nå en nivå
på 0,75 mmol/L (17).

5.5

Alkoholdehydrogenas

Alkoholdehydrogenaser är enzymer som katalyserar oxidationen av flera olika alkoholer till
aldehyder eller ketoner under samtidig reduktion av NAD+ (nikotinamin-adenin-dinukleotid)
till NADH. Reaktionen är reversibel så ADH kan därför även katalysera bildningen av
alkoholer. ADH finns i alla djur, i växter, i bakterier och i jästceller. Fylogenetiskt kom det till
tidigt. Alkoholer bildas i naturen och levande organismer har tidigt behövt system för
alkoholavgiftning. Strukturellt finns det stora skillnader på ADH mellan organismerna, mellan
olika däggdjur och även från människa till människa (7) .
Humant ADH är idag väl undersökt. Det är makromolekyler, uppbyggda av två
sammanfogade subenheter (dimer). Det existerar fem typer (I-V) med varierande
aminosyrasekvens och med stora inbördes likheter, utgående från minst åtta olika gener
(isoenzymer). De två subenheterna består vardera av en peptidkedja, vardera på ca 400
aminosyror och varje peptidkedja har två zink atomer, det ena katalytiskt aktivt i enzymets
reaktionscentrum och det andra viktigt för bibehållande av enzymets struktur.
Varje peptidkedja är i sin tur veckad i två separata veckningsenheter och det är mellan dessa
två veckningsenheter som enzymet binder substrat och utövar sin katalytiska aktivitet. Den
tredimensionella strukturen har likartat utseende för alla typer av humant ADH. Det är den
lätt varierade aminosyrauppsättningen på strategiska punkter i peptidkedjan, som ger
isoenzymerna deras egenskaper och karaktär.
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Fig.8 (18). Bild av humant alkoholdehydrogenas Klass 1 med alfa-polypeptidkedja.(18)
Humant klass 1 ADH finns i tre subenheter, uppbyggt av tre olika peptidkedjor, kodade av tre
olika gener. Alfa-polypeptid (ADH1A), beta-polypeptid (ADH1B) och gamma-polypeptid
(ADH1C). Det är aminosyrasekvensen som varierar i subenheterna. Alla tre subenheter bildar
homodimerer eller heterodimerer med varandra, men inte med peptidkedjorna från klass IIVI ADH. Alla tre subenheterna av ADH1 finns i levercellens cytosol och ansvarar för
etanolmetabolismen. ADH1C finns också i magsäckens slemhinna och ADH1B finns även i
lungorna (19).
ADH1 enzymets aktivitet varierar mycket från person till person. Det finns också
aktivitetsskillnader mellan män och kvinnor och även mellan äldre och yngre (20). Det finns
även stora aktivitetsskillnader mellan olika befolkningsgrupper vilket inte enbart förklaras av
strukturella olikheter i ADH1 utan beror även på en genvariation i enzymet. Kronisk hög
etanolkonsumtion ökar inte koncentrationen eller aktiviteten av ADH i levern. Skulle
leverskada tillstöta sekundärt till många års alkoholmissbruk minskar leverns ADH aktivitet
proportionellt med graden av leverinsufficiensen.
Human klass II, III, IV och V ADH skiljer sig från ADH klass I och från varandra genom en
uppbyggnad med något mer avvikande peptidkedjor. Alfa-, beta- och gamma-peptidkedjorna
har en aminosyra identitet på ca 90 % medan i snitt var tredje aminosyra är utbytt mellan
ADH klasserna. ADH klass II – V har något sämre affinitet för etanol och klass III-V torde inte
medverka i etanoloxidationen alls. Alla fyra klasserna har däremot affinitet för retinol,
hydroxysteroider, lipidperioxidas-substanser och alfatiska alkoholer och medverkar vid
oxidation av dessa ämnen.
ADH4 (klass II) är en homodimer med speciell affinitet för alfatiska och aromatiska alkoholer.
Den medverkar marginellt i etanoloxidationen enbart vid mycket höga
etanolkoncentrationer. Den är isolerad i levern och i ögat.
ADH5 (klass III) är också en homodimer och det anses att den har en viktig plats vid
eliminationen av formaldehyd. Man har funnit ADH5 i alla de humana vävnader, som har
undersökts.
ADH6 (klass V) är också en homodimer. Den finns i stora mängder i levern och magsäcken
och anses ha en distinkt men fortfarande okänd fysiologisk funktion.
15

ADH7 (klass IV) finns i två subenheter med två olika peptidkedjor, kodade av två olika gener,
sigma-polypeptid och pi-polypeptid. Den är mycket aktiv i metabolismen av retinol. Den är
helt dominerande lokaliserad till magsäcken och matstrupen, men är även lokaliserad till
andra slemhinnor (7).
Human ADH engagerad i etanolmetabolismen har en hög genetisk variabilitet. Det är
beskrivet tre olika genvarianter för både beta-polypeptid (ADH1B) och för gammapolypeptid (ADH1C) och genvarianter har även beskrivits för andra ADH klasser(19).
Frekvensen av de olika genvarianterna varierar mycket mellan olika befolkningsgrupper.
ADH1, som genvarianterna kodar för, visar stora olikheter i förmågan att oxidera etanol. Det
är dock olikheter som inte har någon praktisk betydelse på etanols eliminationshastighet.
Man antar att detta beror på andra, idag okända, kemiska reaktioner i cellen som
kompenserar för genvariationen. Skillnaden i enzymernas effektivitet tycks i alla fall inte
sätta något mätbart avtryck i etanolelimineringen. Här har den genetiska variabiliteten i
aldehyddehydrogenaset mycket större betydelse (21). Oaktat detta har det observerats att
olika ADH1 genuppsättningar i några studier korrelerar med olika frekvenser av
alkoholberoende i en befolkningsgrupp (22).

5.6

Aldehyddehydrogenas

Aldehyddehydrogenas (ALDH) är en enzymgrupp som katalyserar oxidationen av aldehyder
till karboxylsyror under samtidig reduktion av NAD+ till NADH. ALDH familjen är något större
och något mer komplex jämfört med ADH familjen. Den har även varit svårare att analysera.
Fylogenetiskt beskrivs 56 olika ALDH enzymer och det antas att dessa har utvecklats från 4
olika ALDH enzymer, som redan fanns före jordens liv hade utvecklats till protozo stadiet
(23). ALDH familjen anses tillhöra människans kemiska avgiftningssystem, som tar hand om
en stor mängd olika substrat. Några ALDH isoenzymer anses också ha specifika biologiska
funktioner.
12 olika humana ALDH isoenzymer är identifierade och benämns ALDH1-8, gamma-ABDH,
FALDH, SSDH och MMSDH. De 12 isoenzymerna är inbördes mycket olika i
aminosyrasekvensen. Det finns även en mycket hög variation i aminosyrasekvensen i ALDH
generna från person till person. Vardera isoenzym är uppbyggt av subenheter bestående av
ca. 500 aminosyror (23). En senare referens anger det finns 19 olika humana isoenzymer (24)
och sannolikt har inte alla humana ALDH isoenzymer identifierats än. ALDH finns i alla
kroppens vävnader. Enzymet finns i cellens cytoplasma, i det endoplasmatska retiklet och i
mitokondrierna.
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ALDH2 är uppbyggd av fyra sammanfogade subenheter till en homotetramer. Det är
lokaliserat till cellens mitokondrier och finns i ett flertal vävnader, men med mycket hög
koncentration i levern. ALDH2 är isoenzymet som katalyserar oxidationen av acetaldehyd till
acetat. ALDH1 är även en tetramer med hög koncentration i levern. Det verkar i cellens
cytoplasma och har även betydelse för oxidation av acetaldehyd. Övriga ALDH isoenzymer
anges inte äga denna affinitet eller äger mycket låg affinitet för acetaldehyd, men ALDH2 är
ändå inte ett livsviktigt isoenzym. Det finns individer, som helt saknar ALDH2 aktivitet på
grund av en mutation, och dessa har god överlevnadsförmåga.
Varje enskild subenhet i ALDH2 delas in i tre domäner; två dinukleotidbindande domäner
samt en smal tre-strängad β-platta, vilken är involverad i interaktioner mellan subenheterna.
Enzymets aktiva centrum är uppdelat i två halvor av NAD+s nikotinamidring. Angränsande till
nikotinamidringen vid ena halvan finns en klunga av tre cysteiner, Cys301, Cys302 och
Cys303, och vid andra halvan en klunga med tre andra aminosyror (25).

Fig.9 (26). Bild av humant ALDH2 tetrameren. De individuell subenheterna har olika färg.
Det finns en mycket hög genetisk variabilitet i ALDH2 aktiviteten (21) och även har flera
mutationer registrerats resulterande till markant låg, eller utebliven ALDH2 aktivitet.
Ungefär 40 % av japaner anges sakna ALDH2 aktivitet och dessa kan få en tiofaldigt ökad
acetaldehyd koncentration i plasma i samband med alkoholförtäring jämfört med personer
med en normal ALDH2 aktivitet (7). ALDH2 har en nyckelroll för bibehållandet av låga
acetaldehydnivån under etanolintag.
ALDH2*2/*2 är en mutation med avsaknad av ALDH2 aktivitet. Personer med denna
mutation har en ökad risk för mun- och matstrupe cancer. Det antas, att orsaken till detta är
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den höga lokala ADH aktiviteten i dessa organ. Denna förorsakar en hög lokal
acetaldehydnivå och acetaldehyd är toxiskt och en cancerogen substans (27,28).
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6

Metabola effekter av etanol

6.1

Etanol som energikälla

Förbränningen av etanol prioriteras framför all annan katabolism i kroppen. Framför allt ses
en minskning av förbränningen av de energigivande ämnen glukos och fettsyra.
Etanol är en ypperlig energikälla. Genom nedbrytning av 1 gram etanol, C2H5OH, till CO2 och
H2O frigörs 7 kcal i energi. Till jämförelse frigörs vid förbränning av 1 gram kolhydrat 4,1 kcal
och vid förbränning av 1 gram fett 9 kcal (2). År 2010 såldes i Sverige alkohol motsvarande
7,3 liter ren etanol per invånare, 15 år och äldre (29). Det motsvarar 20 g etanol per dag och
ett kaloritillskott på 140 kcal per dag.
En deciliter starköl innehåller 50 kcal och en deciliter brännvin 225 kcal (30). I runda tal
behöver vi ca 2000 kcal/dygn vid stillasittande arbete. Dvs. 4 burkar 500 ml starköl per dag
täcker cirka 50 % av energibehovet. Följaktligen blir energiintaget lätt för högt och övervikt
uppstår ofta vid ett kroniskt högt etanolintag. Näringsmässigt är etanolintaget även
olämpligt då alkoholdrycken inte innehåller vitaminer, mineraler eller protein, ämnen som
kroppen behöver för sin uppbyggnad och funktion. Etanolintaget består enbart av så kallade
"tomma" kalorier, vilket ökar risken för kronisk malnutrition för uteslutande
alkoholkonsumenter.

6.2

Etanol och kolhydratmetabolismen

Glukos har en central plats i kroppens energihushållning och alla celler som förbrukar glukos
har ett förråd av glukos i form av polysackariden glykogen. Kontinuerlig tillgång till glukos är
viktig för organismen. Glukos är enda energikällan för de röda blodkropparna. Hjärnan kan
bryta ner ketonkroppar, men är också helt beroende av kontinuerlig tillförsel av glukos för
sin funktion. Förrådet av glykogen är kortlivat. Cellers optimala funktion är beroende av att
glukos tillförs nästan kontinuerligt genom blodet. Till blodet kommer glukos från kosten och
från levern (3).
I levern bildas glukos från levercellernas depå av glykogen genom glykogenolysen. Glukos-1fosfat spaltas från glykogenet med enzymet glykogenfosforylas. Det omvandlas med
enzymet fosfoglukomutas till glukos-6-fosfat, som i sin tur bildar glukos med enzymet glukos6-fosfatas (31).
Glykogendepån är begränsad i levern. Vid fasta tömmes den efter cirka ett dygn och leverns
enda möjlighet att producera glukos är då genom glukoneogenesen varvid glukos bildas från
enklare molekyler som glycerol, laktat och aminosyror. Glukoneogenesen är en
energikrävande process huvudsakligen förlagd till levern och under fasta, och med
aminosyran alanin eller laktat som det dominerande substratet (32).
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Fig.10 (33) . Enkelt schema över glykolysen (svarta pilar) och glukoneogenesen (blå pilar).
Glukoneogenesen är den process som motsvarar en bakvänd glykolys. Reaktionen från
fosfoenolpyruvat till pyruvat är irreversibel. Reaktionerna från glukos till glukos-6-fosfat och från
fruktos-6-fosfat till fruktos-1,6-bisfosfat kan genom andra reaktionsvägar återgå till glukos eller
fruktos-6-fosfat. Pyruvat kan passera in i mitokondrierna, där det katalyseras till oxaloacetat.
Oxaloacetat kan inte passera mitokondriemembranen. Det omvandlas i mitokondrierna till malat,
som passerar mitokondriens membran och i cellens cytoplasma åter omvandlas till oxaloacetat och
sedan fortsätter reaktionen som en bakvänd glykolys. Omvägen över mitokondrien är nödvändig då
reaktionen från fosfoenolpyruvat till pyruvat i cytoplasman är irreversibel (33).

Metabolismen av etanol prioriteras i levern och vid leveroxidationen bildas ett överskott av
NADH i cellens cytoplasma, både vid oxidation av etanol till acetaldehyd och vid oxidationen
av acetaldehyd till acetat. Det finns även ett överskott av NADH i mitokondrierna som ett
resultat av oxidationen av acetaldehyden i dessa. Levercellerna har därför en god
energiförsörjning under etanolbelastning.
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Fig 11 (34). Laktatdehydrogenas (LDH) katalyserar omvandlingen av laktat till pyruvat. Vid
reaktionen bildas även NADH från NAD+. Hög NADH/NAD+ kvot i cellen inhiberar
omvandlingen och vrider istället reaktionen mot bildningen av laktat (34).
Etanolnedbrytningen åstadkommer en markant ökad NADH koncentration och
koncentrationskvoten NADH/NAD+ ökar därför markant, femfaldigt, i cytosolen vilket
omdirigerar cellens övriga metabolism.
Bildningen av pyruvat från laktat inhiberas av den höga NADH/NAD + kvoten, som i stället
riktar processen i fig. 11 mot bildande av laktat och laktat/pyruvat kvoten kan även öka
femfaldigt i cytosolen. Det utvecklas en brist på pyruvat och en laktatacidos (förhöjda
laktatnivåer och lågt pH) i levercellen.
Bildningen av pyruvat från framförallt laktat eller alanin är viktigt för glukoneogenesen.
Laktat bryts ned till pyruvat i levern. Pyruvatet passerar sedan in i mitokondrien där
pyruvatdehydrogenas-komplexet katalyserar omvandlingen av pyruvat till acetyl-CoA
(fig.12). Acetyl-CoA bilar oxalättiksyra och vidare till malat (fig.10), som kan passera
mitokondriens yttre membran till cytosolen. Malat omvandlas till oxaloacetat och vidare mot
fosfoenolpyruvat. Sedan fortsätter reaktionen som en bakvänd glykolys. Bildat glukos kan
sedan användas till glykolys och ge energi till bland annat röda blodkroppar och hjärna.

.

Fig 12 (35). Pyruvatdehydrogenas-komplex katalyserar omvandlingen av
pyruvat till acetyl-CoA. Vid reaktionen bildas även NADH från NAD+. Hög
NADH/NAD+ kvot i cellen inhiberar omvandlingen (35).
Den av den samtidiga acetaldehydoxideringen förorsakade höga NADH/NAD+ kvot i
mitokondrien inhiberar omvandling av pyruvat till acetyl-CoA (fig.12).
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Omvandlingen av malat till oxaloacetat i cellens cytoplasma (fig.10) är central i
glukoneogenesen. Reaktionen är reversibel och katalyseras av enzymet malatdehydrogenas.
Den av etanolmetabolismen genererade höga NADH/NAD+-kvoten inhiberar omvandling och
motverkar därför glukoneogenesen (fig.13).

+ NAD+

Malat

NADH + H+ +

Oxaloacetat

Fig.13 (36). Malatdehydrogenas katalyserar omvandlingen av malat till oxaloacetat. Vid
reaktionen bildas även NADH från NAD+. Reaktionen är reversibel och vid hög NADH/NAD+
kvot i cellen inhiberas omvandlingen (36).
Det är här beskrivet tre kemiska reaktioner i glukoneogenesen, som blockeras av etanol. Det
centrala är etanolens konsumtion av NAD+ resulterande i hög NADH/NAD+ kvot såväl i
cytosolen som i mitokondrierna. Den höga NADH/NAD+ kvoten är ett resultat av cellens
avgiftning av etanol och acetaldehyd och även ett resultat av den energi som har tillförts
cellen genom avgiftningsprocessen. När fasta har tömt glykogendepån och etanol tillförs i
sådan mängd att alkoholdehydrogenasen mättas (ca 4 mmol/L) fungerar glukoneogenesen
inte längre och levern kan inte längre upprätthålla en normal glukosnivå i blodet.
Uteslutande alkoholkonsumenter med tömda glykogendepåer riskerar därför att inte kunna
förse sina celler med glukos och en hypoglykemi (låg glukoshalt i blodet) uppstår. En
utdragen hypoglykemi leder till att cerebrala funktionen påverkas och ger
medvetandestörningar, och ibland tillstöter även permanenta skador i det centrala
nervsystemet, olika grader av alkoholdemens tillstöter (37).

Fig 14 (38). Reduktionen av NAD+ (nikotinamin-adenin-dinukleotid) till NADH.
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6.3

Etanol och lipoproteinomsättningen

Fett är svårlösligt i vatten. Det transporteras runt i kroppen i komplex med specifika
proteiner i form av lipoproteiner. Lipoproteiner bildas i lever och i tarm. Det är stora
aggregat med en hydrofil yta av fosfolipider, proteiner och hydroxylgruppen av kolesterol.
Det inre av lipoproteinerna utgörs av de helt vattenolösliga triglyceriderna (glycerylestrar av
långkedjiga fettsyror, framför allt oljesyra, palmitinsyra, stearinsyra och linolsyra) och
förestrat kolesterol. Lipoproteinerna indelas efter densiteten (g/ml): Kylomikroner < 0,94;
VLDL 0,94-1,006; IDL 0,006-1,019; LDL 1,006-1,063 och HDL 1,063-1,21. Med ökad densitet
följer mindre lipoproteinstorlek och högre protein och kolesterolinnehåll på bekostnad av
triglyceridinnehållet.

Fig.15 (39). Schematisk bild av ett lipoprotein.
I höljen finns Apolipoprotein=
förestrat kolesterol =

, fosfolipider =

och triglycerider =

och kolesterol =

. I kärnan finns

.

Ett långvarigt högt etanolintag karakteriseras av hypertriglyceridemi (höga triglyceridnivåer i
blodet) och av en HDL-stegring i plasman.
Etanolmetabolismen har en momentan direkt hämmande effekt på enzymet leverlipas.
Leverlipasen sitter på kapillärendotelets luminala yta i levern och det klyver esterbindningar i
tri-, di- och monoglycerider samt i fosfolipider. Vid intag av etanol registreras en omedelbar
sänkning av leverlipasaktiviteten och en samtidig ökning av HDL-fraktionen (40). Med
fortsatt etanolförtäring registreras en fortsatt HDL-ökning och även en motsvarande
sänkning av IDL- och LDL. HDL-lipoproteinet får även strukturförändring i etanolmiljö. Det
finns en positiv korrelation mellan etanolkonsumtionen och HDL-nivån (41) och man har
registrerat att under det långvariga etanolintaget kommer denna fortsatta HDL-ökning efter
triglyceridökningen. Denna sena HDL-ökning beror sannolikt på en etanolinducerad ökad
aktivitet av lipoproteinlipas (42). Detta kan vara en möjlig orsak till att en minskning av hjärtkärlsjukdomar hos måttliga alkoholkonsumenter. Små mängder etanol kan även verka
avstressande vilket kan förhindra en stressutlöst förhöjning av kortisol. Höga kortisolnivåer
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ökar risken för kardiovaskulära sjukdomar.
Lipoproteinlipas är ett enzym som syntetiseras i fettceller och i muskelceller. Det bryter ner
triglycerider till fettsyror och glycerol. Triglyceridnivån ökar inte initialt i serum under
etanolintag och ökningen registreras inte hos normalkonsumenter av etanol. Ökningen anses
bero på att den etanolinducerade ökade aktivitet i lipoproteinlipaset motverkar
etanolhämningen av leverlipaset (43).
Hypertriglyceridemin är en ökning i VLDL fraktionen och beror på ökad triglyceridbildning i
levercellerna hos långvariga alkoholkonsumenter. Detta beror på etanolmetabolismens
momentana hämning av triglyceridoxidation genom hämning av leverlipaset. VLDL
nedbrytningen minskar. Vid långvarig etanolpåverkan tillkommer även en induktion av
enzymsystemet som syntetiserar triglycerider resulterande i en ökad produktion av
triglycerider och i en sekretion av VLDL från levern (44).
Efter avslutat etanolintag försvinner hämningen på leverlipasen. VLDL-nivån normaliseras
relativt snabbt och HDL-nivån är normaliserad efter ca 3 veckor i den normala levern (42).
Har etanolintaget varit under längre tid och hunnit inducera enzymsystemet, normaliseras
HDL-nivån efter ca 2 veckor, medan hypertriglyceridemin kvarstår så länge induktionen av
enzymsystemet kvarstår (45).

6.4

Kemiska markörer för etanol

Metabolismen av etanol påverkar många andra kemiska processer i kroppen vilket kan
registreras som förändringar i laboratorieprov. Det har stor juridisk och medicinsk betydelse
att detektera, om en individ är påverkad av alkohol, har ett ohälsosamt högt kroniskt
alkoholintag, vilket indikerar att det föreligger ett alkoholberoende eller organskador
sekundärt till ett högt alkoholintag.
I trafikjuridiskt sammanhang är eventuellt förekomst av etanol i kroppen en viktig
information. Det undersöks med ett enkelt blodprov. Etanolvärdet anges normalt i mmol och
22 mmol/L motsvarar 1 promille. Då etanol följer med vattnet i utandningsluften genom
simpel diffusion enligt Ficks lag kan etanol även detekteras och etanolkoncentrationen
bestämmas med ett alkoholutandiningsprov. Etanols elimination följer en 0: e ordningens
kinetik. Det är därför möjligt att bedöma hur etanolkoncentrationen i blodet var på en given
tidpunkt före provtagningen genom att ta prov för etanolbestämning vid två olika tidpunkter
och utifrån resultatet av dessa extrapolerar tiden bakåt. Analys av alkoholmarkörer krävs
även av Transporstyrelsen i rattonykterhetsärenden för att bedöma om ett eventuellt
alkoholberoende är kontrollerat (46).
Ett alkoholintag de senaste 1 – 2 dygnen detekteras med markörerna EtG (etylglukuronid)
och EtS (etylsulfat) i urinen. Markörerna CDT (carbohydrate-deficient transferrin) och PEth
(phosphatidylethanol) i blodprov visar om en regelbunden alkoholöverkonsumtion föreligger
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samt graden av en sådan. Blodproven GT (gamma-glutamyltranspeptidas) och ALAT
(alaninaminotransferas) används för att påvisa organskada sekundärt till
alkoholkonsumtionen (47).
Alkoholdehydrogenasens oxidation av etanol till acetaldehyd i levern är helt dominerande
för etanoleliminationen i kroppen. Mindre än 0,1 % av etanolen elimineras dock genom att
den konjugeras med glukuronsyra eller med sulfat och det utsöndras i urinen som EtG och
EtS. Båda ämnena elimineras något långsammare än etanol och kan registreras i urinen upp
till 2 – 3 dygn efter ett etanolintag. Proverna medger dock inte någon kvantifiering av
etanolintaget (47).
Glukoproteinet transferrin har som funktion att transportera järn runt i kroppen. Molekylen
har upp till 2 grenade kolhydratkedjor kopplade och varje kedja är ofta avslutad med en
sialinsyra. Vanligast, ca 80 %, är såkallad tetrasialotransferrin med två kolhydratkedjor med
vardera två sidogrenar, d.v.s. molekylen har fyra terminala sialinsyramolekyler. Kronisk hög
alkoholkonsumtion åstadkommer en dosberoende minskning av transferrinets
kolhydratinnehåll. Mängden disialotransferrin, som saknar en hel kolhydratkedja och
asialotransferrin som saknar båda kolhydratkedjorna, ökar och man får CDT, kolhydratfattigt
transferrin. Förhöjda CDT värden registreras vanligen vid ett dagligt etanolintag på ca 40
gram, motsvarande ca 2 burkar starköl, i några veckor och CDT värdet normaliseras efter 2 –
4 veckors total nykterhet. CDT är utomordentligt specifikt för överkonsumtion av alkohol och
används därför mycket. Markörens sensitivitet är dock inte 100 % (47).
Fosfatidylkolin spjälkas i närvaro av vatten av enzymet fosfolipas D till fosfatidsyra och kolin.
I närvaro av etanol bildas PEth, som står för en grupp abnorma fosfolipider. PEth-molekylen
består av en fosfoetanolgrupp på vilken två fettsyror är bundna. PEth är en specifik markör
för etanol och mycket känslig även vid ett lågt etanolintag. Det finns även ett tydligt
samband mellan rapporterad alkoholkonsumtion och halten av PEth i blodet. Ett för högt
värde av PEth normaliseras efter 2 veckors total nykterhet (48).
ALAT är ett enzym som framför allt har sin funktion i levercellernas cytoplasma, där det
katalyserar överförandet av en aminogrupp från en aminosyra till en ketosyra, varvid den
senare övergår till aminosyra och den ursprungliga aminosyran till ketosyra. Vid cellskada i
levern frigöras ALAT till blodet där det kan detekteras och markerar att här föreligger en
cellskada. GT är ett membranbundet enzym som har betydelse för transport av aminosyror
in i cellerna. Det katalyserar hydrolys av peptider och överförandet av glutamylgrupper till
aminosyror och peptider. En GT ökning i blodet markerar också, att här förekommer en
cellskada. Båda ALAT och GT signalerar således leverskada oavsett orsaken till denna och det
är inga specifika etanolmarkörer. Enzymerna har även en låg sensitivitet vid ett manifest
etanolmissbruk (10).
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6.5

Etanol som antidot

Metanol, också kallat metylalkohol eller träsprit, har den kemiska formeln CH3OH
(49) och etandiol, också kallad etylenglykol eller glykol, har den kemiska formeln C2H4(OH) 2
(50). Båda dessa två alkoholer intas ibland som dryck, oftast i dryck som även innehåller
etanol och oftast genom en olyckshändelse.
Metanol har 1 kolatom med atommassan 12, 1 syreatom med atommassan 16 och 4
väteatomer med atommassan 1. Molekylen har därför molmassan 32 g/mol.
Etandiol består av 2 kolatomer med atommassan 12, 2 syreatomer med atommassan 16 och
6 väteatomer med atommassan 1. Molekylen har därför molmassan 62 g/mol.
Båda alkoholerna är som etanol primära alkoholer med toxisk effekt på kroppen, framför allt
genom berusningseffekten på det centrala nervsystemet. (51). Vid nedbrytningen av
metanol och etandiol bildas dock mycket toxiska metaboliter och dessa förorsakar en
förgiftning med hög dödlighet, svåra nervskador och svåra njurskador. Koncentrationen av
de toxiska metaboliterna och deras halveringstid i kroppen är avgörande för förgiftningens
svårighetsgrad. För att förhindra bildningen av de skadliga metaboliterna kan etanol
användas som en antidot. Etanol verkar genom kompetetiv hämning.
Kroppen uppfattar metanol som lika toxiskt som etanol. Nedbrytningen av metanol
prioriteras och metabolismen tar samma vägar som för etanol. I levern katalyserar enzymet
ADH oxidationen av metanol till formaldehyd (CH3OH + NAD+  CH2O + NADH + H+). I
levercellernas mitokondrier katalyserar enzymet ALDH snabbt en komplett oxidation av
formaldehyden till myrsyra (CH2O + NAD+  HCOOH + NADH + H+).
Myrsyran orsakar en cytokromoxidashämning i mitokondrierna och sekundärt härtill en
intracellulär hypoxi och en pH-sänkning i blodet med utveckling av en acidos och nervskada.
Myrsyran orsakar även i sig en pH-sänkning i blodet.
Etanol har en högre affinitet för ADH än metanol och genom att tillföra etanol blockerar det
enzymet för metanol och förhindrar därmed metanolens nedbrytning till den skadliga
myrsyran och kroppen skyddas för dess toxiska effekter. En etanolkoncentration i blodet på
ca 22 mmol/l kan effektivt blockera ADH för metanol. Metanolen kan sedan elimineras från
kroppen på annat sätt eller det lämnar kroppen långsamt i ometaboliserad form genom
enkel diffusion, med urinen, utandningsluften och genom svettning (52).
Kroppen uppfattar även etandiol som lika toxiskt som etanol och nedbrytningen av etandiol
tar även samma vägar som för etanol. I levern katalyserar enzymet ADH oxidationen av
etandiol (C2H4(OH) 2) till glykoaldehyd (C2H4(OH) 2 + NAD+  HO-CH2-CH=O + NADH + H+). I
levercellernas mitokondrier katalyserar enzymet ALDH oxidationen av glykoaldehyden till
glykolsyra (HO-CH2-CH=O + NAD+  HOH2COOH + NADH + H+).
Både glykoaldehyden och glykolsyra orsakar lågt pH-värde med acidos och intracellulär
syrebrist. Den fortsatta metabolismen av glykolsyran orsakar även bildning av laktat, som
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ökar den toxiska acidosen.
Etanol har även en högre affinitet för alkoholdehydrogenas jämfört med etylenglykol och
genom att tillföra etanol blockerar det enzymet för etylenglykol och förhindrar etylenglykols
nedbrytning till skadliga metaboliter (52).

6.6

Etanol och aversionsbehandling

Kroniskt alkoholberoende är ett tillstånd där man har svårt att låta bli dricka etanol trots
man vet att fortsatt etanolintag kan ha förödande sociala och medicinska konsekvenser. I
det läget kan man ta till disulfirambehandling. Har man disulfiram (AntabusR) i kroppen vet
man att etanolintag snabbt ger mycket obehagliga symtom och den kunskapen skall då
avhålla en från etanolen.

Fig.16 (53). Strukturformel för disulfiram.
När etanol metaboliseras bildas acetaldehyd, som nerbryts till acetat av enzymet ALDH2.
Disulfiram och dess viktigaste metabolit, diethyldithiocarbamat, blockerar ALDH2 och
hämmar därför nerbrytningen av acetaldehyd, som därför ackumuleras (54). Det är den höga
acetaldehydnivån, som ger de obehagliga symtomen: Ansiktsrodnad, svettningar,
hjärtklappning, andnöd, pulserande huvudvärk, yrsel, illamående och kräkningar och som
bör avhålla alkoholisten från att återfalla i etanolkonsumtion. Disulfirameffekten sitter även i
länge. Drogen absorberas långsamt från magsäck och tarm och den nerbryts långsamt.
Återupprättandet av ALDH2 aktiviteten kräver också en nysyntes av enzymet, vilket tar
någon vecka. Därför kan ”antabus” effekten finnas kvar i 14 dagar efter avslutad
medicinering (55).
Disulfiram tycks blockera ALDH2 effektivt. Under medicineringen med disulfiram registreras
en liten men tydlig nivåhöjning av acetaldehydkoncentrationen (56).
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7

Etanolmetabolismens hälsoeffekter

Etanol förorsakar kroppen skada. Skademekanismen är dock i de flesta fallen oklar och det är
även oklart i vilken omfång skadorna beror på etanolmolekylen och i vilken grad det
förorsakas av nedbrytningsprodukterna vid etanolmetabolismen i kroppen, genom andra
metabola störningar förorsakad av etanolen eller genom brist på för kroppen nödvändiga
spårämnen (exempelvis vitaminer).
Skadorna bestäms därför inte enbart på koncentrationen av etanol i kroppsvätskan vid en
given tidpunkt, utan även på hur ofta och hur länge etanol förekommer i kroppen och på
hastigheten och flytet i de kemiska processerna som eliminerar etanolen.
Många forskare är positiva till en regelbunden måttlig etanolkonsumtion eftersom detta har
visat sig ha en rad positiva hälsoeffekter, i synnerhet för äldre individer. Som tidigare nämnts
så minskar en måttlig etanolkonsumtion risken för hjärt-kärlsjukdomar. Etanolkonsumtion
kan även förebygga typ 2-diabetes. Det finns ett statistiskt samband mellan regelbunden
måttlig etanolkonsumtion och en något högre förväntad livslängd. Orsakssambandet är dock
oklart. Detta avsnitt fokuserar dock då negativa hälsoeffekter av alkoholkonsumtion, i
synnerhet hos alkoholister.

7.1

Etanolberoendets kemi

Såväl ärftlighet som sociala och kulturella faktorer har betydelse för risken att utveckla ett
alkoholberoende. Den relativa betydelsen av de olika faktorerna är omtvistad, rimligen
samverkar de. Dessutom finns i dag en omfattande kunskap beträffande den genetiska
variationen i sättet etanol elimineras från kroppen och även beträffande variation i
frekvensen av alkoholberoende korrelerad till den genetiska variationen. Risken för
utveckling av alkoholberoende kan ha en kemisk förklaring.
Friska personer med tre olika genotyper av ALDH2 (ALDH2*1/*1, ALDH2*1/*2 och
ALDH2*2/*2) reagerar med tre olika plasmanivån av acetaldehyd (21). ALDH2*2 är en
mutation där aminosyran glutamin är utbytt med lysin i position nr. 487 och vid homozygot
presentation (ALDH2*2/*2) saknas ALDH2 aktiviteten helt (25). I samband med etanolintag
ökar acetaldehydkoncentrationen tiofaldigt jämfört med det normala ALDH enzymet
(ALDH2*1/*1). Den höga acetaldehyd koncentrationen ger samma obehagliga symtom som
vid etanolintag under pågående behandling med disulfiram, ansiktsrodnad (flushing),
svettningar, hjärtklappning, andnöd, pulserande huvudvärk och illamående. Detta avhåller
personer med ALDH2*2/*2 uppsättningen från förtäring av etanol. Det har även registrerats
att det finns en korrelation mellan ALDH genotyperna som ger hög plasmakoncentration av
acetaldehyd och låg prevalens av alkoholberoende i en grupp av kinesiska män (22).
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7.2

Etanolmetabolismens effekt på levern

Det är leverns avgiftningssystem som ansvarar för etanolmetabolismen. Organet får därför
en kraftig exponering mot etanol vid ett kroniskt etanolmissbruk och nästan alltid noteras
leverskada vid kronisk hög etanolkonsumtion. Leverförfettning är vanlig och en tidig skada.
Mera utbredd skada ger olika grader av bindvävsinlagring i organet och fibrosomvandlingen
kan utvecklas till en manifest skrumplever (levercirrhos) och leverinsufficiens med
vätskeansamling i bukhålan (ascites), gulsot (icterus) och död i leversvikt. Levern är robust
och har en hög regenerationsförmåga varför det krävs en mycket hög alkoholkonsumtion
under mycket lång tid för att utveckla svår leverskada (57). De morfologiska förändringar,
som registreras är ospecifika och kan ses vid andra skador än de etanolutlösta.
Leverförfettning kan registreras vid en rad näringsrubbningar inklusive fetma och svält. Det
har därför antagits att leverskadan beror på nutritionsfaktorer sekundärt till
etanolmissbruket, men det har nu visats att skadorna kan uppstå av etanolintag kombinerat
med en fullgod nutrition. Numera anses leverskadan vara förorsakad av etanolens och av
etanolmetaboliternas toxicitet, även om näringsfaktorer också kan vara viktiga (58). Vid tidig
alkoholskada ses i levercellerna uppsvullnade och förändrade mitokondrier samt utspändhet
och proliferation av det endoplasmatiska retiklet (59). Det är just de delar av levercellen som
är knutna till etanolmetabolismen.
Vid etanoloxidationen bildas ett överskott av reducerat fritt NADH i levercellernas
mitokondrier. Detta hämmar beta-oxidationen av fettsyror och citronsyracyklen, vilket kan
medverka till en ökad fettsyranivå och fettretention i levercellen. Leverförfettningen börjar
och dominerar i leverns så kallade centrilobulära zoner, där syrgaskoncentrationen är som
lägst och där koncentrationen ytterligare minskas av den syrekrävande etanolmetabolismen,
samt av återoxidationen av NADH, vilket ytterligare försvårar fettsyraoxidationen.
Vid kronisk alkoholism finns även en induktion av cytokrom P450-beroende etanoloxidation.
Etanolen oxideras därför snabbare till acetaldehyd. Någon induktion av oxidationen av
acetaldehyd till acetat förekommer inte, varför alkoholisten får högre genomsnittliga
acetaldehydnivåer i levercellerna med högre risk för cellskada på grund av acetaldehydens
benägenhet att bilda kovalenta föreningar med aminogrupper i proteiner.
Cytokrom P450 induktionen orsakar även en snabbare metabolism av andra toxiska
organiska ämnen resulterande i snabbare bildning av fria radikaler och ökad toxicitet med
ökad risk för cellskada.

7.3

Etanolmetabolismens effekt på hormonbalansen

Ett högt kroniskt etanolintag stör ett flertal endokrina funktioner genom etanolens toxiska
effekt på hormonproducerande och hormonstyrda celler (60).
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Hypotalamus i centrala nervsystemet har en överordnad styrande funktion på flera
hormonsystem och det skadas av ett högt kronisk etanolintag. Styrningen av hypofys binjurebark systemet blir trög och klumpig. Detta leder till dålig följsamhet på yttre stimuli,
som exempel registreras dålig kortisolökning vid låg glykosnivå i blodet.
Gonadotropinfrisättningen från hypofysen ökar inte som förväntat på den etanolutlösta låga
testosteron nivån hos män och på den låga estradiol nivån hos kvinnor. Hormonet
vasopressin hämmar urinutsöndringen och frisättningen av detta hormon från hypotalamus
hämmas även med försämrad vattenåterresorption i njurarna med ökad urinutsöndring som
följd (59). Mekanismen för hypotalamusskadan är inte med säkerhet känd, men skadan
anses bero på etanolens direkt neurotoxiska effekt (62).
Etanol har även en direkt toxisk effekt på de testosteronproducerande leydigcellerna i
testiklarna. Skadan orsakas huvudsakligen av etanolens nedbrytningsprodukt acetaldehyd.
Förhindras nedbrytningen av etanol uteblir hämningen av testosteronproduktionen (63).
Spermatogenesen hämmas i brist på ett lokalt hög testosteronnivå. Etanol skadar även de
spermaproducerande sertolicellerna. Dessa är beroende av en ALDH katalyserad
transformation av A-vitaminet retinol till retinal för spermaproduktionen. Etanol konsumerar
tillgängligt ADH för sin metabolism och blockerar därför A-vitamin transformationen och
spermatogenesen. Ett högt kontinuerligt etanolintag orsakar därför en sänkt libido och
impotens, samt en oligospermi (låg spermahalt i sädesvätskan) och efter några månader en
testikelatrofi (64).

7.4

Etanolmetabolismens effekt på nervsystemet

Etanol är ett lösningsmedel. Det är lättlösligt i fett och tränger därför lätt in i människans
centrala nervsystem och i nervtrådarna i det perifera nervsystemet, där det utövar sin
huvudsakliga effekt. I mindre doser har etanol initialt en stimulerande effekt sannolikt
sekundärt till en ökad aktivitet i hjärnans katekolaminerga nervbansystem och till förhöjda
dopaminnivån i det bansystem som går under benämningen hjärnans belöningssystem (65).
Etanolen har även en direkt hämmande effekt på hjärnans högra centra, varvid dessa
minskar sin hämmande effekt på personligheten. Individen blir mer öppen, upprymd,
pratsam, ovarsam och obetänksam. Etanolen minskar förmågan att känna smärta. I högre
doser får etanolen en lugnande effekt och en sömngivande effekt på individen. Effekten är
dosberoende och i ökande doser faller personen i en djup sömn. Med hög
etanolkoncentration inträder en ökande depression av det centrala nervsystemet och även
en ökande försämring av andningen och så småningom död i andningsinsufficiens. En
etanolkoncentration i blodet på 0,4 % (4 promille) medför en risk för död på 50 % (66). Detta
är en ren toxisk effekt av etanolmolekylen.
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Regelbunden etanoldrickande i större mängder har även en dokumenterad skadlig effekt på
nervsystemet med toleransutveckling, tillkomst av psykossymtom och epileptiska kramper.
Med tiden kan även alkoholdemens utvecklas, atrofi av lillhjärnan med ataxi (svårigheter att
koordinera muskelrörelser), skakningar och gångsvårigheter som följd. Skademekanismerna
är inte kända, men sannolikt är orsaken till skadorna multifaktoriell, där såväl etanolens
celltoxicitet, etanolmetabolismens effekt på övrig cellmetabolism och nutritionsfaktorer har
betydelse (67).
I det perifera nervsystemet ses regelbundet en degeneration av nervtrådarna och sekundärt
härtill skador på nervcellernas skyddande fetthylsor efter långvarig hög alkoholkonsumtion.
Det har tidigare bedömts, att skadorna var sekundära till en relativ tiaminbrist, men numera
vet man, att kronisk etanoltillförsel kan ge sådana skador trots god tillgång till tiamin (69).
Wernickes encefalopati är en organisk hjärnskada, som kan uppträda efter intag av stora
mängder etanol kontinuerligt under lång tid. Den kännetecknas av konfusion, oftalmoplegi
(horisontell ögondarrning och en karaktäristisk ögonmuskelförlamning) och ataxi. I svår form
utvecklas medvetandeslöshet och död. I sin kroniska form kallas den Korsakoffs syndrom och
karakteriseras av demens dominerad av svåra minnesstörningar, brist på insikt och
konfabulering. En förutsättning för utveckling av åkomman är malnutrition med brist på
tiamin, också kallad vitamin B1. En dramatisk förbättring i tillståndet ses även efter akut
behandling med stora doser tiamin (69).

Fig.16 (70). Strukturformel för tiamin.

Tiamin absorberas från tarmen och omvandlas i levern till sin aktiva form tiaminpyrofosfat,
som är ett coenzym för enzymer som medverkar i pentosfosfatsvägen och även i
citronsyracyklen och därmed i cellens energiomsättning. Tiamin är nödvändig för
kolhydratomsättningen och tiaminbehovet är proportionellt med mängden tillförda
kolhydrater. Tiaminpyrofosfat är även coenzym vid biosyntesen av neurotransmittorerna
acetylkolin och GABA (gamma-aminobutyric acid).
Kronisk etanoltillförsel försämrar den aktiva resorptionen av tiamin från tarmen och även
leverns kapacitet att lagra och omvandla tiamin på grund av leverförfettning och
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bindvävsinlagring i levervävnaden. Ett kroniskt lågt tiaminintag vid kronisk alkoholberoende
går även hand i hand med annan malnutrition och ett lågt intag av magnesium försvårar
funktionen av tiamin då magnesium är nödvändig för bindning av coenzymet
tiaminpyrofosfat till de coenzym behövande enzymerna i kolhydratmetabolismen. Etanol
blockerar även fosforyleringen av tiamin till tiaminpyrofosfat (70).
7.5
Etanolmetabolismens effekt på hjärta och kärl
Etanolintag ger momentant en kärldilatation (blodkärlen utvidgar sig) i huden med ökat
blodflöde och värmekänsla som följd. Reaktionen är neuralt medierat genom det centrala
nervsystemet. Det tillkommer även en momentan ökning av hjärtfrekvensen sannolikt
orsakad av en ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet. Efter längre tids mer
kontinuerlig etanolkonsumtion ökar blodtrycket och det kan få behandlingskrävande nivåer.
Mekanismen för detta är inte helt klarlagd. I dag anses att det sannolikt beror på ändringar i
kalciummetabolismen i väggarna på de små blodkärlen, eventuellt kombinerad med ökad
sympatikusmedierad tonusökning i kärlmuskulaturen.
Etanol, även i små tillfälliga doser, kan också utlösa rytmstörningar i hjärtfunktionen, där
förmaksflimmer, en hjärtrytm med kaotisk elektrisk aktivitet i hjärtats förmak samt en helt
oregelbunden puls, är det mest vanliga. Låg koncentration av magnesium kan vara en möjlig
orsak till detta. Vid etanolbruk ses ett snabbt utflöde av magnesium i urinen och man har
även kunnat häva hjärtarytmi hos alkoholister med infusion av magnesium i kärlsystemet
(71).
Med förfinad diagnostik kan man även registrera en svag hämning av hjärtmuskelns
kontraktila förmåga (72). Etanolbruk åstadkommer bildning av fettsyra-etylestrar och
fettansamling i hjärtmuskeln och mitokondrierna i hjärtmuskeln förefaller ha en central
betydelse för etanoleffekten. Efter en lång tids mycket hög kontinuerlig etanolintag kan
hjärtmuskelskadan bli mer markerad. Muskeln blir slapp med mycket dålig
kontraktionsförmåga. Hjärtat förstoras och det tillstöter en svår hjärtsvikt med
vätskeretention, trötthet och andningsbesvär. Det är etanolen och etanolmetaboliternas
direkt toxiska effekt, som orsakar skadan och skadan registreras även när personens
nutritions status är optimal i övrigt (69,73).

7.6

Etanolmetabolismens effekt på mage - tarm systemet

Etanol är en vanlig orsak till akut inflammation i bukspottkörteln. Etanolintag ökar
sekretionen av protein ut i bukspottsaften med efterföljande utfällning av protein i de små
körtelgångarna. Det föreslås att detta kan orsaka avflödeshinder i gångarna och eventuellt
även muskelkontraktion i gångvägarna och ge stas av sekret i körteln. Detta innebär att
körtelsekretet inte tömmer sig i tolvfingertarmen, men in i körtelvävnaden och startar en
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inflammatorisk reaktion och en autodigestion med körtelns egna proteolytiska enzymer, där
speciellt enzymet trypsin har betydelse.
I bukspottkörteln kan även förekomma en permanent kronisk inflammation med progressiv
destruktion av körtelvävnad. Denna åkomma är starkt korrelerad till etanolmissbruk. En
allmän vedertagen kemisk orsaksförklaring till åkomman finns ej, men en likartad
inflammation kan förekomma vid svår malnutrition (69).
Etanol har en direkt toxisk effekt på slemhinnan i nedre delen av matstrupen. Den motoriska
funktionen hämmas och stängningsmuskeln mellan matstrupen och matsäcken förslappas
varvid maginnehållet lättare rinner upp i matstrupen och orsakar inflammation och
slemhinneskada (74,75).
Etanol ökar sekretionen av magsyra i magsäckens parietalceller genom aktivering av gastrin i
den del av magsäcken, som kallas antrum och sannolikt även genom aktivering av histamin
(76). Vid en etanolkoncentration högre än 10 – 15 % i magsäcken ökar slemsekretionen och
slemhinnan blir svullen och blodfylld liksom syresekretionen minskar eller upphör. En kronisk
magkatarr ses regelbundet vid kroniskt etanolmissbruk (69).

33

8

Slutsatser och diskussion

Etanol är en liten molekyl, men trots sin litenhet har molekylen haft en otroligt stor påverkan
på mänskligheten sedan flera hundra år. Etanol har använts som ett njutningsmedel. Den har
använts i samhällens ceremonier och riter. Molekylen har väckt både positiva och negativa
känslor. Molekylen har varit föremål för sociala rörelser, för politiskt tyckande och religiöst
troende. Människor har genom etanolen försatts i extatiskt lyckorus, men också i djup social
misär.
Få molekyler har haft så stor effekt på sociala samhällsförhållanden som etanol. Olika
samhällen har sett på molekylen och behandlat dess juridiska status på synnerligen
olikartade sätt.
Den kulturellt sett mångfacetterade synen på etanol kontrasterar skarpt mot den biologiska
attityden till molekylen. Kroppens uppfattning av molekylen är entydig och utan någon
tvekan. Etanol är ett svårt giftigt ämne, giftigt för varenda av kroppens celler och kroppen
gör allt den kan för att oskadliggöra och eliminera ämnet. Etanolens avgiftning prioriteras
före allt annat i kroppen.
Fylogenetiskt kan även konstateras att etanolmolekylen har funnits på jordklotet sedan livets
början. Även de tidigaste och mest primitiva former för liv på jorden har exponerats för
etanol och därför utvecklad enzymsystem, som har förmågan att bryta ned molekylen.
System, som har varit en förutsättning för organismens överlevnad.
Organismen kan inte värja sig mot alkoholen. Exponeras den för etanol följer ämnet med
vattnet och överallt i kroppen, där vattnet tränger in följer även etanolen med. Kroppens
förmåga att bryta ned etanol är dess enda försvar mot det toxiska ämnet. Nedbrytningen
börjar också omedelbart efter att ämnet har trängt in i kroppen och metaboliseringen tar ett
huvudspår. Etanol oxideras med stöd av enzymet alkoholdehydrogenas till acetaldehyd och
det i sin tur oxideras med stöd av enzymet aldehyddehydrogenas till acetat. Nedbrytningen
är effektiv, men nedbrytningskapaciteten är begränsad. Systemet mättas redan vid en låg
mängd etanol och vid ytterligare påfyllning av etanol ackumuleras den och utövar sin akuta
toxiska effekt på organismen.
I litteraturen finns talrika rapporter beträffande etanolens omsättning i kroppen och
beträffande kemiska reaktioner i kroppen, där etanol interfererar, blockerar eller
manövrerar ut de normala kemiska reaktionerna. Dessa rapporter är ofta svåra att tolka.
Reaktionen är studerad och beskriven isolerat, medan de kemiska reaktionerna i kroppen är
komplexa, ständigt beroende av varandra och ständigt inverkande på varandra.
Reaktionerna är oftast reversibla, beroende på andra reaktioner i kroppen och beroende på
koncentrationen av de kemiska ämnen, som ingår i reaktionen och även beroende av övriga
kemiska processer som tidsmässigt sammanfaller med etanolreaktionerna. Det som kan
registreras i provrören kan vara annorlunda än det som händer i organismen. Det finns även
fortfarande stora brister i vår kunskap rörande alla etanolens effekter på organismens
intermediära metabolism.
Betydelsen av de beskrivna kemiska reaktionerna är även osäker. Etanol är toxiskt och det
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bildas kemiska ämnen med en påfallande ohälsosam profil vid etanolens nedbrytning, men
samtidigt kan detta neutraliseras av andra kemiska reaktioner. Studier över etanolens
hälsoeffekter har generellt sett inte kunnat påvisa så omfattande skador på organismen som
förväntat utifrån molekylens toxicitet. Epidemiologiska undersökningar har ofta gett
svårtolkade resultat. Regelbunden exponering för alkohol i höga doser har en tveklös skadlig
effekt på hälsan, medan kronisk exponering för etanol i låga doser kan ha en gynnsam effekt
på hälsan, åtminstone för speciella grupper av individer som exempel medelålders män.
Epidemiologiska undersökningar är dock svårvärderade, då informationen rörande
etanolintaget under lång tid ofta är osäker.
Etanolens kemiska påverkan på kroppen är mångfacetterad. Ämnet har en direkt celltoxisk
effekt och även etanolmetaboliterna har en celltoxisk effekt. Högt kroniskt intag av etanol
motverkar även annat och mer nyttigt intag resulterande i brist på specifika närings- och
spårämnen. Cellerna påverkas även genom att etanol konkurrerar med andra kemiska
ämnen, blockerar eller minskar effekten av dessa eller förstärker andra ämnens biologiska
effekter.
Etanolens akuta effekt på organismen är lättast att överskåda. Det är en dosberoende
hämning av cellernas funktion främst i det centrala nervsystemet och det med en betydande
variation i den individuella känsligheten.
Etanolens långsiktiga effekter är mycket svårare att evaluera och här finns fortfarande stora
luckor att forska vidare kring. Att etanol förorsakar kroppslig irreversibel skada är dock
uppenbart. Det är även uppenbart att etanoldosen, som krävs för en given skada, är
varierande från individ till individ och rimligen även är beroende av många andra kemiska
förhållanden i kroppen. Sådana kemiska förutsättningar för skada är dock fortfarande i stora
delar dolda och föremål för undersökningar. Skademekanismen vid långvarig exponering för
etanol är även fortfarande i stort sett helt okänd. Rimligen är den komplex och här finns ett
stort outforskat fält för studier i framtiden.
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