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Komplement-

systemets rolle 

ved aterosklerose
826

Kolesterolkrystallers aktivering 

av komplementsystemet kan være 

viktig for danningen av ateroskle-

rose.

Aterosklerose er en inflammatorisk prosess, 
og bidraget fra celler fra det medfødte 
immunforsvaret er viktig i danningen av 
aterosklerotiske plakk. Når kolesterol-
mengden i karveggen øker, kan dette med-
føre danning av krystaller via utfelling.

Det er nylig vist at kolesterolkrystaller 
gir en kraftig immunrespons og er en viktig 
bidragsyter tidlig i aterogenesen hos for-
søksmus (1). Via aktivering av det intra-
cellulære proteinkomplekset kalt inflam-
masomet blir interleukin-1 (IL-1) fri-
gjort. Dette er et potent cytokin som kan 
drive immunresponsen videre. Kolesterol-
krystaller er også til stede i plakk hos men-
nesker. Selektiv hemming av IL-1 for å 
forhindre koronare hendelser er allerede 
i klinisk utprøvning.

I en studie som nylig ble publisert 
i Journal of Immunology, har vi sett nær-
mere på mekanismene som ligger bak disse 
effektene (2). Ved å bruke en human full-
blodsmodell så vi at kolesterolkrystaller 
aktiverer komplementsystemet og dermed 
klargjør inflammasomet for aktivering. 
Videre så vi at komplementsystemet er 
viktig for fagocytosen av kolesterolkrys-
taller. Ved å hemme deler av komplement-
systemet ble opptak av krystaller og dermed 
produksjonen av en rekke cytokiner redu-
sert, inkludert IL-1. Dette tror vi kan bli et 
viktig angrepspunkt for immunsuppressiv 
behandling i fremtiden. Arbeidet er et 
resultat av et bredt nasjonalt samarbeids-
prosjekt mellom Norges teknisk-naturviten-
skapelige universitet, Nordlandssykehuset 
og Rikshospitalet.
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VERDENS HELSE

Global forekomst av røyking går ned 826

En mindre andel av verdens befolkning røyker nå enn tidligere, 

men de som gjør det, røyker like mye som tidligere.

I en studie er prevalens av røyking og forbruk
av sigaretter i flere enn 180 land beregnet for
perioden 1980 – 2012 (1). Studien er basert på
data fra flere store, multinasjonale helse-
undersøkelser og søk i databaser.

Estimert prevalens av daglig røyking blant
menn gikk ned fra 41,2  % (95  % usikkerhets-
intervall (UI), 40,0 – 42,6  %) til 31,1  % (95  % UI,
30,2 – 32,0  %) i perioden. For kvinner gikk pre-
valensen ned fra 10,6  % (95  % UI, 10,2 – 11,1  %)
til 6,2  % (95  % UI, 6,0 – 6,4  %). Nedgangen var
størst i perioden 1996 – 2006, deretter endret
forekomsten seg saktere. Dette skyldtes til
dels økning av antall røykere i land som Russ-
land, Bangladesh, Kina og Indonesia. Det ble
funnet stor variasjon mellom land og kjønn.
Under 5  % av kvinner i enkelte afrikanske land
røykte, mens mer enn 55  % av menn i Øst-
Timor og Indonesia røykte.

Selv om prevalensen av røyking har gått
ned, har antallet røykere gått opp grunnet
befolkningsvekst. Gjennomsnittlig forbruk
per røyker har holdt seg stabilt på rundt 18
sigaretter per dag i hele perioden.

– Det er nå 50 år siden US Surgeon Gene-
ral publiserte rapporten om røyking og
helse som skulle bli det viktigste referanse-
punktet for innsatsen mot tobakksskader.
De fleste vestlige land har etablert en
robust tobakkskontroll som har ført til kraf-
tig nedgang i antall røykere i disse landene,
sier forskningsleder Karl Erik Lund ved
Statens institutt for rusmiddelforskning.

– Tobakksindustrien fant nye målgrupper
i andre land, og tyngdepunktet for røyke-
epidemien er flyttet til folkerike lav- og mid-
delinntektsland. Dette forklarer hvorfor
konsumet av sigaretter på verdensbasis
fortsatt øker med ca. 2  % per år og antall
røykere fortsetter å stige, sier Lund.
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