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Sfinkterskader under fødselen 
kan reduseres
760

Skånsomme forløsningsmetoder kan halvere forekomsten av fødsels-

relaterte skader på endetarmens lukkemuskel.

Skader på endetarmens lukkemuskel kan 
skje under vaginal fødsel. Skadefrekvensen 
varierer mellom land og mellom fødeinstitu-
sjoner. Slik sfinkterskade skjer ved 1 – 6  % 
av vaginale fødsler. Skaden kan føre til anal-
inkontinens, dvs. ufrivillig lekkasje av luft 
eller avføring – svært ubehagelige plager som 
kan gi sosiale og hygieniske problemer samt 
redusert livskvalitet. I tillegg til analinkonti-
nens kan denne fødselsskaden forårsake 
smerte, ubehag og seksuell dysfunksjon.

Jeg har i min doktoravhandling undersøkt 
forekomst av og tiltak for å forebygge fød-
selsrelaterte skader på endetarmens lukke-
muskel. Avhandlingen er basert på tall fra 
fødeavdelingen ved Oslo universitetssyke-
hus, Ullevål, fra periodene 2003 – 05 og 
2005 – 10. Mellom de to periodene ble det 
gjennomført et opplæringsprogram for fød-
selshjelperne ved avdelingen, slik at man 
kunne gi bedre perineumstøtte under utdriv-
ningsfasen. Ved sammenlikning av de to 

periodene fant vi at forekomsten av fødsels-
relaterte sfinkterskader var halvert. Kvinner 
som ble forløst med keisersnitt eller som 
fødte før uke 32 av svangerskapet ble ikke 
inkludert. Det var ingen signifikante for-
skjeller mellom kvinnene som fødte i første 
periode og kvinnene som fødte i andre.

Jeg fant også at den selvrapporterte fore-
komsten av analinkontinens hos gravide var 
betydelig høyere hos dem som hadde fått 
sfinkterskade ved en tidligere fødsel (24  %) 
enn hos dem som ikke hadde fått slik skade.

Funnene mine tyder på at forbedrede for-
løsningsteknikker fører til færre lukkemus-
kelskader. Færre slike skader vil trolig redu-
sere forekomsten av analinkontinens hos 
kvinner i fertil alder. Dette kan ha en positiv 
effekt for kvinners helse både på kort og på 
lang sikt.
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Rent oksygen gir økt skadeomfang
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Eksponering for rent oksygen etter hypoksisk-iskemisk hjerneskade 

ga mye større skade hos nyfødte rotter enn eksponering for romluft.

Barn som er født for tidlig, er spesielt utsatt 
for hypoksisk-iskemisk hjerneskade. Ved 
reperfusjon vil det dannes oksygenradikaler, 
noe som gir oksidativt stress. Det nyfødte 
barnets hjerne er spesielt utsatt for slikt stress, 
og det er mulig at ekstra oksygentilførsel 
i reperfusjonsfasen øker skadeomfanget. 
Ifølge gjeldende retningslinjer anbefales det 
derfor å starte gjenoppliving av barn født til 
termin med romluft i stedet for rent oksygen, 
men det er lite bevisgrunnlag for en klar 
anbefaling når det gjelder for tidlig fødte.

I min doktorgrad undersøkte vi hvordan 
eksponering for rent oksygen påvirker ska-
deomfanget over tid i nyfødte rotter med 
hypoksisk-iskemisk hjerneskade. Det ble 
gjort ved hjelp av MR-avbildning fra skade-
tidspunktet og frem til nær voksen alder.

Rent oksygen ga sterkt økt omfang av 
hjerneskade sammenliknet med romluft, 
og forskjellen økte over tid. Hjernens utvik-

lingsstadium i modellen er sammenliknbar 
med den hos barn født i svangerskapsuke 
32 – 34. Vi undersøkte også hvordan ned-
brytning av glukose via pentose-fosfat-
shunten påvirkes av hypoksisk-iskemisk 
hjerneskade. Pentose-fosfat-shunten opp-
rettholder nivået av antioksidanter i hjernen, 
og i voksen hjerne kanaliseres mer glukose 
via denne shunten ved oksidativt stress. Hos 
nyfødte fant vi at andelen glukose metaboli-
sert via pentose-fosfat-shunten ble nedregu-
lert etter hypoksisk-iskemisk hjerneskade.

Resultatene viser at det er viktig å utvise 
forsiktighet med å gi høye nivåer av oksygen 
til for tidlig fødte barn ved gjenoppliving etter 
hypoksisk-iskemisk hjerneskade. Manipule-
ring av pentose-fosfat-shunten kan represen-
tere en potensiell fremtidig behandling.
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