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❙ ❙ Flera decenniers forskning om alko-
holens effekter på fostret under gravidi-
teten har gett mycket kunskap om dess
skademönster. Det kvarstår dock fortfa-
rande frågor att belysa. Ett exempel är
om alkoholintag i måttliga mängder kan
skada fostrets hjärna. 

Merparten av den experimentella och
epidemiologiska forskningen om fetal
alkoholpåverkan sker i USA. Det är
kanske därför som det amerikanska lä-
karförbundet och barnläkarföreningen
samt »National Institute on Alcohol and
Alcohol Abuse« (NIAAA) har varit stra-
mare i sina rekommendationer om alko-
holintag under graviditeten än motsva-
rande organisationer och myndigheter i
Sverige. 

Alkoholhaltiga drycker i USA bär
varningstexten »Drinking during preg-
nancy may cause mental retardation
and other birth defects. Avoid alcohol
during pregnancy«. Den amerikanska
barnläkarföreningen uppmanar i sitt
policydokument gravida kvinnor och
även kvinnor som planerar graviditet
till total avhållsamhet från alkohol,
utan diskussion om några kvantiteter
[1]. Intresserade kan hämta omfattande
vetenskapligt stöd från NIAAAs mono-
grafier, att alkohol inte bara orsakar
kognitiva skador hos barn utan även le-
der till diverse beteende- och psykia-
triska problem [2]. 

Alkoholprevention ger effekt
Den största uppföljningsstudien i värl-
den om alkoholexponerade barns lång-
tidsutveckling visar med all tydlighet
på ett samband mellan alkohol och s k
sekundära handikapp, dvs mentala
hälsoproblem, problem under skolåren,
uppmärksamhetsstörningar m m [3]. I
alkoholforskningsvärlden föreligger

konsensus om att alkoholprevention
under graviditet ger direkt effekt i
minskande mentala störningar för bar-
net. 

Nyligen har tre svenska drogforskare
rapporterat att alkoholdrickande har
ökat bland gravida kvinnor i Sverige [4].
Denna rapport misstolkades senare på
DNs ledarsida som skrämselpropaganda
[5]. 

Det är visserligen sant att andelen
kvinnor som brukar alkohol under gra-

viditeten i för fostrets fortsatta utveck-
ling riskabla mängder är större än ande-
len barn som får diagnosen fetal alko-
holskada eller alkoholrelaterad utveck-
lingstörning. Detta brukar framhållas
när forskarna kritiseras för att överdriva
farorna. 

Faktorer av betydelse
När det gäller bedömning av effekten på
barnet måste följande faktorer beaktas: 

– Moderns alkoholkonsumtionsmöns-
ter. 

– Skillnader i moderns ämnesomsätt-
ning. 

– Skillnader i den genetiska mottaglig-
heten hos fostret. 

– Val av tidpunkten för alkoholintaget
under graviditeten. 

– Skillnader i sårbarhet av hjärnans oli-
ka regioner under fosterlivet. 

På individnivå kan vi naturligtvis inte
avgöra varje faktors betydelse. Även om
stort alkoholintag under graviditeten ge-
nerellt höjer riskerna är fostret särskilt
sårbart för alkoholinducerad hjärnskada
under vissa bestämda utvecklingsstadier
av hjärnan [6, 7]. 

Svårigheten att objektivt studera al-
koholens effekt på fostrets hjärna för att
erhålla absolut säkra slutsatser är up-
penbar. Eftersom studier på människa av
etiska skäl inte kan utföras måste man
dra så mycket lärdom som möjligt av
kontrollerade djurförsök. 

Det är bevisat att när modern dricker
alkohol når alkoholkoncentrationen
samma nivå i både fostrets och moderns
blod [8, 9]. Alkoholnivåerna har ett näs-
tan linjärt samband med graden av hjärn-
skada, dvs ju större alkoholintag, desto
större hjärnskada hos fostret. 

Festdrickande också farligt
Men kunskap har numera samlats som
visar att även »festdrickande« med be-
rusningseffekt utgör större risk för skada
än mer kontinuerligt drickande. En av de
illustrativa studierna som stödjer detta
har utförts på fyra dagar gamla råttor.
Dessa råttor motsvarar utvecklingsmäs-
sigt människofoster under sista trimes-
tern av graviditeten [10]. 

Forskningen hade följande upplägg
och resultat: En grupp råttor exponera-
des för 4,5 g alkohol per kg kroppsvikt
och dag, där alkoholen gavs under 4 tim-
mar (grupp 1). Nästa grupp fick samma
mängd alkohol under 8 timmar (grupp
2). En tredje grupp råttor fick större al-
koholmängd: 6,6 g per kg kroppsvikt
och dag under 24 timmar (grupp 3). Stu-
dien pågick i sex dagar. 

Den högsta koncentrationen alkohol
återfanns i grupp 1. Efter försöket stude-
rades hjärnvikten, och man fann att sam-
ma grupp råttor också hade den minsta
hjärnvikten beroende på att alkoholhal-
ten i blodet där var högst.

Bekräftat samband
Detta samband kunde senare bekräftas i
en annan studie med gravida apor (mer
lika människa än råttor). 

Apor i grupp 1 fick alkohol endast un-
der de första tre graviditetsveckorna.
Apor i grupp 2 fick alkohol under de
första sex veckorna, och apor i grupp 3
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fick samma mängd alkohol under hela
graviditetstiden på 24 veckor. Alkoho-
len gavs i form av festdrickande, dvs en
eller två dagar per vecka [11]. 

Svårighetsgraden i de mentala stör-
ningar som uppstod hos apungarna skil-
de sig inte mellan de tre grupperna. Al-
koholintag endast under början av gravi-
diteten orsakade också skador. Det finns
även andra studier som visar hur nerv-
cellerna i hjärnan tar skada efter alkohol-
exponering i fosterlivet vid olika tid-
punkter [12]. 

En vanlig kritik, som även DN för
fram på ledarsidan, är att hävda att man
med information om samband mellan al-
kohol och fosterskador skuldbelägger
gravida kvinnor som har druckit alkohol
i måttliga mängder. Jag hävdar att det är
mer omoraliskt att inte lyfta fram viktiga
forskningsresultat inom området, även
om vi aldrig kan ange exakt vilka och hur
många foster som kan komma att drab-
bas av framtida alkoholskador. 

Allas rätt till information
Det är numera inte ovanligt att blivande
mödrar själva söker information t ex via
Internet. Informationen är lättillgänglig
för den som vet var man skall söka. Skall
då den kunskap som finns på mödra-
vårdscentralerna besparas dem som inte
själva aktivt söker information om alko-
holens skadeverkningar? 

DNs ledare den 15 juni 2003 avsluta-
des på följande sätt: 

»Vi skall inte ha en mödravård som
utan vetenskaplig grund använder sin tid
för att ge kvinnor med minimal alkohol-
förbrukning ångest.«

Mödravårdscentralen informerar om
hur mycket insjöfisk den gravida kvin-
nan kan äta per vecka och att hon skall
undvika färskost vid resor i Medelhavs-
området osv. Risken för fosterskada vid
intag av fisk och färskost är dock vida
underlägsen de skador alkoholen kan ge. 

Men graviditet och alkohol är tydli-
gen fortfarande ett mycket laddat ämne.
Vi som har insikt bör långsiktigt ändra
på detta. Skyddet av hjärnan är viktigast
i det tidigaste skedet av livet!

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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Lars Erik Böttiger, professor i invär-
tes medicin, gav 1994 ut boken
»Litterära läkare« som behandlade
läkare som övergått till författar-
banan. Nu presenterar han en bok
med omvända förtecken, nämligen
hur läkarna har skildrats i litteraturen,
såväl av läkare som av lekmän. 

»Böttiger har gjort en närmast
fullständig och systematisk djup-
dykning i skönlitteratur och drama-
tik genom fyra–fem sekler, från
Shakespeare, Rabelais och Molière
fram till våra dagar. Med stor sak-
kännedom och mycken vishet guidar
oss Böttiger genom läkarskildringar-
nas historia och ger därmed läsaren
såväl ny kunskap som fördjupade
insikter.«
Utdrag ur recension av Matts Lindberg,
Bibliotekstjänst
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