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nya rön

Sömnen påverkas för nyfödda barn som
ammas om mamman röker. Det visar en
studie som presenteras i tidskriften Pe-
diatrics. Studien utgår från 15 mödrar,
samtliga rökare, och deras barn. Barnen
ammades under samma dag som möd-
rarna rökte (dock inte i närvaro av bar-
nen). Barnens sömn efter amningen mo-
nitorerades därefter. Försöket uppre-
pades efter en vecka, men då avstod
mödrarna från att röka minst tolv tim-
mar före amningen. Barnens mjölkkon-
sumtion mättes genom att de vägdes före
och efter amningen. Därtill mättes kon-
centrationen nikotin i bröstmjölken för
att få ett mått på hur mycket nikotin bar-
nen fått i sig. 

Då barnen fick i sig »nikotinfri« mjölk
sov de i genomsnitt 84,5 minuter under
timmarna som följde efter amning, vil-
ket ska jämföras med de 53,4 minuter
barnen sov i snitt efter att fått i sig bröst-
mjölk med nikotin. Värt att notera är att
det fanns ett direkt samband mellan hur
länge barnen sov och mängden nikotin
de fick i sig (alltså konsumerad mängd
mjölk korrigerat för mjölkens nikotin-
koncentration), där barn som fick i sig
mer nikotin sov kortare tid. 

Det faktum att bröstmjölken innehöll

nikotin, vilket påverkar smaken, tycktes
inte bekomma barnen, då de konsume-
rade lika mycket mjölk under såväl »rök-
dagen« som »icke-rökdagen«. Under-
sökningar har visat att förekomsten av
tobaksrökning är högre bland tonåring-
ar vars mödrar röker än bland jämnåriga
vars mödrar inte röker. 

Författarna spekulerar över att det
faktum att dessa individer redan som ny-
födda kan ha fått i sig nikotin via bröst-
mjölken kan vara en bidragande orsak

till detta. Tidigare studier har visat att
koncentrationen av nikotin i bröstmjölk
är som högst 30–60 minuter efter att
modern rökt. Författarna konstaterar
sammantaget att rökning kortsiktigt på-
verkar ammande barns sömn och anser
att studier krävs kring långtidseffek-
terna. De hoppas att rönen ska bidra till
att få mödrar att avstå från rökning
under, och förhoppningsvis även efter,
perioden då de ammar.
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KOMMENTAR
Viktigt att observera är att konsumtion
av »rökfria« tobaksprodukter, som snus
och nikotintuggummi, kan ge nivåer i
modersmjölk som är väl jämförbara med
dem man uppmäter hos rökande mam-
mor. Det bör man hålla i minnet när det
gäller diskussionen av nikotinets poten-
tiella skadeverkningar.

Josef Milerad
medicinsk chefredaktör 

Nikotin under amning påverkar barnets sömn 

Barn som fick nikotinfri mjölk sov längre
timmarna efter amningen än de barn som
fick mjölk med nikotin.

Med den globala sjukdomsbördestudien
kunde man för ett antal år sedan visa att
depression var en av de viktigaste orsa-
kerna till sjukdomsbörda mätt med
DALY (disability adjusted life years) glo-
balt sett och att dess betydelse för sjuk-
domsbörda sannolikt skulle öka [1]. Des-
sa fynd ledde till en omvärdering av hur
sjuklighet och handikapp fördelar sig i
världen och till förståelse för att psykisk
ohälsa är ett omfattande problem även i
låg- och medelinkomstländer.

Kunskap om hur depression samvarierar
med andra större somatiska sjukdomar
har dock hittills bara funnits från högin-
komstländer. Man har nu i en studie ba-
serad på WHOs World Health Surveys
[2] studerat förekomsten av depression i
förhållande till fyra andra tillstånd – an-
gina, artros, astma och diabetes – och
analyserat i vad mån dessa fem tillstånd
bidrog till att försämra det allmänna häl-
sotillståndet (»overall health score«). 

World Health Survey genomförs som
intervjuer enligt mycket noggrant utar-
betade frågescheman om specifika sjuk-
domstillstånd, riskfaktorer, upplevd häl-

sa och socioekonomiska förhållanden.
Totalt 245 404 personer från 60 olika
länder i alla världsdelar har intervjuats .

Ettårsprevalensen av depression en-
bart var 3,2 procent. Bland personer
med angina hade 15,0 procent också de-
pression, för artros var siffran 10,7 pro-
cent, för astma 18,1 procent och för dia-
betes 9,3 procent. Efter justering för
socioekonomiska förhållanden och sjuk-
domstillstånd var depression den sjuk-
dom som innebar störst minskning av
allmänt hälsotillstånd (»mean health
score«) i förhållande till dem som inte
hade någon sjukdom. Att samtidigt ha
depression minskade alltså högst betyd-
ligt den handikappande effekten av kro-
niska sjukdomstillstånd.

Mycket lite finns ännu publicerat från
World Health Survey. I artikeln redogör
man noga för de instrument som an-
vänts för att identifiera specifika sjukdo-
mar, mäta upplevt hälsotillstånd och för
att kontrollera för skillnader i befolk-
ningssammansättning mellan olika län-
der. Dock saknas basal information om
deltagarantal och svarsfrekvens i olika

länder, och man får leta med viss möda
på webbplatsen för att förstå hur denna
omfattande datainsamling har genom-
förts [3]. Icke desto mindre ger artikeln
ytterligare stöd för att depression är ett
stort och ökande folkhälsoproblem i alla
världens länder. Därutöver har man nu
visat att ett flertal vanliga somatiska till-
stånd också i många fall är förenade med
depression, vilket är viktigt att känna till
i vård och behandling. 
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Kronisk sjukdom och samtidig depression vanligt i många länder 

»… ger artikeln ytterligare stöd
för att depression är ett stort
och ökande folkhälsoproblem 
i alla världens länder.«
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