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Feberkramper 

gir epilepsi hos rotter
2609

Rotteunger som har hatt feber-

kramper har økt risiko for epilep-

tiske anfall når de blir eldre. Dette 

kan skyldes unormal migrasjon av 

kornceller i hjernen.

Feberkramper er vanlig hos småbarn. Til-
standen er vanligvis godartet, men det er en
økning i risiko for temporallappsepilepsi
som voksen etter komplekse feberkramper.

I en studie som nylig er publisert i Nature
Medicine, førte feberkramper hos 11 dager
gamle rotter til epilepsi måneder senere (1).
Forskerne fant forstyrret migrasjon av en
spesiell form for hjerneceller kalt kornceller
i rottenes hippocampusområde (1). Nevro-
transmitteren GABA styrer cellemigrasjon
under hjernens utvikling, og kornceller fra
rotter som hadde hatt feberkramper, ut-
trykte høyere nivåer av GABAA-reseptor.
Rotter som ble behandlet med picrotoxin,
en hemmer av GABAA-reseptoren, i én uke
etter feberkrampene, fikk mindre forstyr-
relser i migrasjon av korncellene og mindre
epilepsi senere.

– Dette er en meget interessant studie for
å forstå hvorfor epilepsi kan oppstå senere
i livet hos pasienter som har hatt komplekse
feberkramper som barn, sier Erik Taubøll,
professor og seksjonsoverlege ved Nevro-
logisk avdeling, Oslo universitetssykehus,
Rikshospitalet. – Unormal lokalisasjon av
hippokampale kornceller er også sett hos
pasienter med temporallappsepilepsi. Føl-
gelig kan man her være inne på en av meka-
nismene som forklarer hvorfor epilepsi kan
oppstå en tid etter komplekse feberkramper,
sier han.

– Det skal imidlertid sies at undersø-
kelsen er gjort på svært unge dyr, og selv
om forfatterne spekulerer på nye terapeu-
tiske angrepspunkter for å hindre epilepsi-
utvikling hos barn som har hatt komplekse
feberkramper, er det fortsatt et godt stykke
igjen til resultatene kan anvendes klinisk,
sier Taubøll.
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Maternell overvekt og neonatal dødelighet 2609

Sammenhengen mellom overvekt hos kvinner og økt dødelighet hos 

deres nyfødte barn er veletablert i industrialiserte land. Nye tall tyder 

på en tilsvarende sammenheng i Afrika sør for Sahara.

I høyinntektsland har barn av overvektige
mødre oftere problemer i nyfødtperioden,
og den perinatale mortaliteten er økt med
50 – 100  % (1). I en ny studie med 81 126 kvin-
ner fra 27 land i Afrika sør for Sahara fant
man at maternell overvekt var assosiert
med høyere neonatal dødelighet, med en
oddsratio på 1,46 (95  % KI 1,11 – 1,91), med
tydeligst forskjell de første to døgn etter
fødselen (OR 1,62; 95  % KI 1,11 – 2,37) (2).

Tallene er hentet fra spørreundersøkelser
blant kvinner over 20 år om utfallet av deres
forrige fødsel samt ved måling av vekt og
høyde. Kroppsmasseindeks (BMI) på under-
søkelsestidspunktet ble brukt som surrogat-
mål på kroppsmasseindeksen før svanger-
skapet. De som nettopp hadde født eller var
gravide ble ekskludert, hvilket kan ha påvir-
ket resultatet, siden kvinner som mister sine
nyfødte, oftere blir raskt gravide på nytt (1).

Studien har mange metodologiske svak-

heter, men fordi den er såpass stor og fordi
det er mangel på bedre kunnskap fra lav- og
mellominntektsland er resultatene interes-
sante (1). Overvekt er et økende problem, og
estimater tilsier at innen 2030 vil nærmere
30  % av voksne i Afrika sør for Sahara være
overvektige (2). I land der den neonatale
mortaliteten allerede er høy, vil denne vekt-
økningen hos voksne kunne affisere et stort
antall nyfødte.
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