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Nya rön

Urininkontinens vanligt hos nunnor

Ny icke-invasiv metod möjliggör 
prenatal diagnostik av spinal muskelatrofi

❙ ❙ Ett vanligt antagande är att barnafö-
dande orsakar urininkontinens. En ame-
rikansk forskargrupp i Rochester ledd av
Buchsbaum har ifrågasatt detta och un-
dersökt prevalensen av urininkontinens
hos nunnor. Man har också letat efter
riskfaktorer för inkontinens i denna nul-
lipara grupp. 149 nunnor av 190 (78,4
procent) besvarade flera frågeformulär
om förekomst av urininkontinens, dess
art och dess inverkan på livskvaliteten
(Incontinence Impact Questionnaire).
Medelåldern var 68 år (36–91), och me-
delkroppsmasseindex (BMI) var 27,3
kg/m2 (±5,6). Alla utom en var vita. 28
procent var hysterektomerade. 

Nästan hälften, 74 nunnor, angav
problem med urininkontinens. Dagligt
läckage angavs av 29,4 procent. Ren an-
strängningsinkontinens angavs av 29,7
procent, trängningsinkontinens av 24,3
procent och blandinkontinens av 35,1
procent. Detta liknar fördelningen i en
population med kvinnor som har fött
barn. Kvarstående riskfaktorer för urin-
inkontinens efter multivariat analys var
övervikt, återkommande urinvägsinfek-
tioner och depression. 

Den stora betydelsen av övervikt är
densamma bland nulligravida som hos

kvinnor som fött barn. Preventiva insat-
ser är alltså möjliga. Resultatet från stu-
dien i Rochester, att inkontinens är
mycket vanligt hos nunnor, är också
tänkvärt som bakgrund till de debatt-
röster som förespråkar kejsarsnitt för att
förebygga bäckenbottentrauma och in-
kontinens. Ansträngningsinkontinens

var relativt sett vanligare bland nunnor-
na än bland andra nullipara. En orsak till
detta skulle kunna vara att nunnorna inte
hade orgasm regelbundet och därigenom
gick miste om den inkontinenspreventi-
va effekten på bäckenbottnens och sli-
dans muskulatur. Detta undersöktes
dock inte i den aktuella studien. 

Urininkontinens är ett vanligt till-
stånd med multifaktoriell etiologi, där
graviditet och förlossning bara är en av
flera promotorer för utveckling av sym-
tom. Näringsfysiologiska och sexologis-
ka promotorer hör till de mer svårstude-
rade.
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❙ ❙ Spinal muskelatrofi yttrar sig i form
av generaliserad muskelsvaghet och be-
ror på avsaknad av motorneuron i rygg-
märgens framhorn. Näst efter cystisk
fibros är spinal muskelatrofi den vanli-
gaste letala autosomalt recessiva sjukdo-
men med en incidens på 1 av 6 000 föd-
da barn. Prevalensen av bärare är hög: 1
av 40. 

År 1995 upptäcktes att spinal
muskelatrofi orsakas av mutationer i
»survival motor neuron«(SMN1)-ge-
nen. Svårighetsgraden av spinal mus-
kelatrofi varierar mycket, alltifrån ex-
trem hypotonicitet och behov av and-
ningsstöd direkt efter förlossning till
symtomdebut först upp emot vuxen ål-
der. Denna stora spännvidd i svårighets-
grad, trots samma bakomliggande muta-
tioner i SMN1, beror på individuella va-
riationer i antalet kopior i genomet av en
snarlik gen, benämnd SMN2. 

Dessa fynd har gjort det möjligt att
med stor säkerhet utföra genetisk re-
spektive prenatal diagnostik (korionvil-

libiopsi eller amniocentes) vid misstan-
ke om spinal muskelatrofi. Nackdelen
med nuvarande typer av »invasiv prena-
tal diagnostik« är framför allt att de är
kopplade till en låg men ändå ökad risk
för spontanabort. 

Béroud och medarbetare presenterar
nu i Lancet för första gången en icke-in-
vasiv metod för genetisk analys av
SMN1-deletion hos fostret. Blod (4–6
ml) isolerades i elfte graviditetsveckan
från tolv gravida kvinnor (kända bärare
av anlaget för spinal muskelatrofi lik-
som samtliga fäder) och filtrerades; det-
ta för att fånga upp fetala trofo-
blastceller, vars storlek överstiger de
maternella blodcellernas. För att säker-
ställa det fetala ursprunget mikrodisse-
kerades och genotypades isolerade stora
celler. DNA från dessa celler analysera-
des med polymeraskedjereaktionsteknik
(PCR), och relevanta delar av SMN1 och
SMN2 sekvensbestämdes. Homozygot
deletion inom SMN1 påvisades i samtli-
ga 9 fetala celler från tre kvinnor som vi-

sat sig bära på foster med spinal muskel-
atrofi, medan samtliga 26 fetala celler
från nio kvinnor som inte bar på foster
med spinal muskelatrofi uppvisade från-
varo av homozygot deletion inom
SMN1. 

Detta visar på möjligheten att utnytt-
ja cirkulerande fetala celler för prenatal
diagnostik av spinal muskelatrofi. Det
kommer dock att krävas stora studier för
att säkerställa metodens sensitivitet och
specificitet innan den kan tas i kliniskt
bruk.
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Urininkontinens är lika vanligt hos
nunnor som hos kvinnor som fött barn. 
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