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Intrauterin fosterdød – 
høy alder hos mor og placentavekt
268

For eldre mødre er det økt risiko for fosterdød til termin og på overtid, 

og de har større placentaer enn yngre mødre.

Høy alder hos mor er en kjent risikofaktor 
for intrauterin fosterdød. Årsaken til dette er 
ukjent. Redusert placentafunksjon kan være 
én mulig forklaring. Økt kunnskap om den 
økte risikoen for fosterdød hos eldre mødre 
er viktig, siden stadig flere kvinner velger 
å utsette svangerskap og fødsel.

I mitt doktorgradsarbeid brukte vi tall fra 
Medisinsk fødselsregister. Vi fant at det hos 
eldre mødre var relativt høy risiko for foster-
død til termin, og særlig hos dem som gikk 
over tiden. Den økte risikoen var mer uttalt 
i perioden 1967 – 86 enn i perioden 1987 – 
2006. Bedre fosterovervåking under fødselen 
og bruk av ultralyd kan ha bidratt til risiko-
reduksjonen i de senere år.

Det er vanskelig å måle placentafunksjon 
på populasjonsnivå, men placentavekten er 
foreslått som en mulig indikator for hvor 
godt placenta fungerer. Vi fant at både små 

og store placentaer i forhold til barnets fød-
selsvekt er relatert til økt risiko for intraute-
rin fosterdød i svangerskap med fødsel før 
termin. Ved fødsel til termin er det hoved-
sakelig små placentaer som gir økt risiko for 
fosterdød.

Vi fant også at det hos eldre mødre er økt 
forekomst av store placentaer. Store placen-
taer er også funnet i andre høyrisikosvanger-
skap. Det er mulig at eldre mødre har en 
kompensatorisk vekst av placenta grunnet 
ellers dårlige vilkår.

Funnene våre kan bidra til bedre vurdering 
av når eldre mødre bør forløses. Mer kunn-
skap er nødvendig for å forstå betydningen av 
placentas størrelse i høyrisikosvangerskap.
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God fysisk form ser ut til å være assosiert med lengre telomerer samt for-

delaktig risikoprofil for hjerte- og karsykdom allerede fra ungdomsalderen.

Etter hvert som man blir eldre, forkortes 
telomerendene av DNA-et. Disse er blitt 
foreslått som markører for både aldring og 
risiko for hjerteinfarkt. I mitt doktorgrads-
arbeid ønsket jeg å undersøke mulige sam-
menhenger mellom kondisjon, telomer-
lengde og hjertesykdom.

Vi studerte en ung og en eldre gruppe 
utøvere av utholdenhetsidrett på elitenivå for 
å undersøke sammenhengen mellom fysisk 
aktivitet og telomerlengde. Data fra helse-
undersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) ble 
brukt for å se på sammenhengen mellom telo-
merlengde og hjerteinfarkt. For å beskrive 
oksygenopptaket hos ungdom og sammen-
hengen mellom fysisk form og tradisjonelle 
risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hos 
unge målte vi oksygenopptaket i en subpopu-
lasjon av ung-HUNT.

Ungdommer med lavere oksygenopptak 
var mer tilbøyelige til å ha en ugunstig risiko-

profil for hjerte- og karsykdom. Vi obser-
verte at et aktivtetsnivå tilsvarende de nasjo-
nale anbefalingene for fysisk aktivitet så ut til 
å opprettholde oksygenopptaket gjennom 
ungdomsårene. Oksygenopptak målt i for-
hold til allometrisk skalert kroppsmasse så ut 
til å gi et bedre mål for oksygenopptak hos 
ungdom.

Eldre idrettsutøvere hadde lengre telo-
merer enn eldre mennesker med et gjennom-
snittlig aktivitetsnivå. Høyere oksygen-
opptak var assosiert med lengre telomerer. 
Vi fant ingen assosiasjon mellom telomer-
lengde og riskofaktorer for hjerte- og kar-
sykdom eller dødelighet. Noe overraskende 
fant vi betydelig økt risiko for hjerteinfarkt 
hos friske eldre med lengre telomerer sam-
menliknet med dem med kortere telomerer.
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