For tidlig født

– utvikling av kondisjon og
fysisk form som voksen
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Barn født ekstremt for tidlig, før
28. svangerskapsuke, har en økt
risiko for funksjonsnedsettelse og
sykdommer senere i livet. Fysisk
aktivitet har sterk sammenheng med
god helse og reduserer risikoen for
en rekke sykdommer. Premature ser
derimot ut til å være mindre fysisk
aktive.
For å undersøke fysisk kapasitet
hos de som er født ekstremt for tidlig,
ble to grupper med ekstremt premature født i 1982–85 og 1991–92
undersøkt og testet sammen med
matchede terminfødte kontroller.
De ble testet på tredemølle med
syv års mellomrom, i 2001 og 2008.
De som er født prematurt, har ca.
10 % lavere fysisk kapasitet i forhold
til terminfødte kontroller, men med
gjennomsnittsverdier innenfor
normalområdet. Vi fant ingen
assosiasjon med nyfødthistorikken,
eller lungefunksjonen, men vi fant en
signifikant sammenheng med grad
av fysisk aktivitet på fritiden. De premature tenderte til å være mindre
fysisk aktive. Utviklingen fra 10–18
og 18–25 år var lik i begge grupper.
I et klinisk perspektiv er sammenheng mellom aktivitet og fysisk
kapasitet hos de premature et svært
positivt funn. Dette gir håp om at de
premature kan øke sin fysiske
kapasitet og muligens redusere risiko
for sykdommer senere i livet.

S

kapelsen av et nytt liv er ett av
verdens største undere. I løpet
av et gjennomsnittlig 40 ukers
svangerskap gjennomgår fosteret
ulike faser, hvor organer dannes,
modnes og forberedes til et selvstendig liv. Enkelte ganger skjer det at et
barn fødes for tidlig, og jo tidligere
det fødes, jo mer umodent og sårbart
er det. Verdens helseorganisasjon
(WHO) har definert prematur fødsel
som fødsel før fullgåtte 37 uker, og en
fødsel før uke 28 blir ofte karakterisert som ekstremt prematur (1).
Utviklingen innen medisin og
teknologi de siste 10-årene har
ført til at overlevelsen for de minste
premature har økt dramatisk,
fra nesten ingen på 1960-tallet til
40–75 % på 80-tallet og 80–90 % inn
på 2000-tallet (2). En studie fra Norge

i perioden 1999–2000 som inkluderte
600 premature fødsler, viser at
80–90 % av de som nå fødes etter
uke 25 overlever (3).
Det ligger et stort ansvar i å flytte
disse grensene og det er nå en
betydelig gruppe mennesker som
hjelpes til å overleve som tidligere
ikke ville klart seg. Det er derfor
viktig å finne ut hvordan det går med
disse på lang sikt, for blant annet å
kunne legge til rette slik at langtidsutfallet blir best mulig.

Risikofaktorer ved
for tidlig fødsel
Fysisk aktivitet vet vi er viktig for
alle, uansett utgangspunkt og alder.
Grunnlaget for fysisk aktivitet legges i
stor grad som barn, og er viktig for en

FIGUR 1. Oversikt over prenatal lungeutvikling
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For tidlig fødte har høyere risiko for hjerte-karsykdommer og andre livsstilsrelaterte lidelser. Studier viser
også at premature ser ut til å være mindre fysisk aktive enn terminfødte i ungdomsårene. FOTO: COLOURBOX

normal vekst og utvikling gjennom
barnealderen (4). Vi vet fra flere
studier at det er sammenheng
mellom grad av fysisk aktivitet og
helse, og at fysisk aktivitet både forebygger sykdom og er med på å bedre
utfallet av sykdom (5). Flere studier
har derimot vist at de som er født
prematurt, har høyere risiko for hjertekarsykdommer og andre livsstilsrelaterte lidelser (6–10). Det er også
studier som viser at premature ser
ut til å være mindre fysisk aktive enn
terminfødte (11, 12). Hvorfor det er
slik, kan ha ulike forklaringer.
Det finnes flere årsaker til at barn
fødes for tidlig, og mange er fremdeles ukjente (13). Forholdene intrauterint kan i enkelte tilfeller være så lite
optimale at det kan være bedre å bli
født for tidlig. Når et barn fødes
ekstremt for tidlig, vil det føre til at
det lever de siste tre månedene av
svangerskapet utenfor livmoren, og
de vil ikke lenger være beskyttet mot
lys, lyd og fysisk påkjenning. Fra en
situasjon hvor mor har ernært og
pustet for barnet, skal barnet nå drive
gassutveksling gjennom egne lunger,
og alle kroppens organer blir stilt
større krav til enn hva de er modne
for. For å hjelpe barnet til overlevelse
i en slik situasjon, kreves det omfattende intensiv medisin, og det som
fører til overlevelse på kort sikt, kan
potensielt være skadelig på lang sikt.

Selv om alle organer er umodne og
kan innebære en risiko for det premature barnet, er det lungene som
per i dag er det mest essensielle
organet for overlevelse. Lungene
utvikler seg gjennom svangerskapet
som et tre, med et gradvis økende
antall forgreninger. Transportsonene
for luft utvikles først, og fra uke 17–19
begynner utvikling av celler og forgreininger som skaper grunnlag for
gassutveksling. Når man fødes i uke
23, er lungene svært umodne og det
er vanskelige forhold for gassutveksling. Det er en forholdsvis tykk membran mellom luft og blod, og det er få,
store og uferdige alveoler som samlet
gir liten overflate for gassutvekslingen. I tillegg er det liten eller ingen
produksjon av surfaktant som kreves
for å holde alveolene åpne (14) (FIGUR 1).
Flere ekstremt premature har
derfor en stor risiko for å utvikle en
kronisk lungesykdom som kalles
bronkopulmonal dysplasi (BPD) (15).
Dette er en lungesykdom som defineres og graderes etter varighet og
grad av oksygentilskudd, men som på
samme tid også er en tilstand som er
avhengig av oksygentilskudd. Oksygen
kan antagelig også bidra til skade,
gjennom frie oksygenradikaler. Intensiv nyfødtmedisin er derfor en virksomhet som fortsatt er sterkt basert
på fingerspissfølelse og legekunst.
Premature barn har med seg en

rekke risikofaktorer ut i livet som kan
føre til både funksjonsnedsettelse og
senere sykdom. Ugunstige forhold
intrauterint, en nyfødtperiode preget
av endrede vekst og modningsforhold
for kroppens organer, infeksjoner,
samt negative langtidskonsekvenser
av livreddende behandling, vil alt
kunne øke risikoen for sykdom senere
i livet. Fysiologisk vil disse forutsetningene kunne spille inn på evnen
til å oppnå god fysisk kapasitet.
Begrensningene vil kunne være både
på lungenivå (16, 17) hvor oksygen
tas opp, i forhold til oksygentransport
i hjerte-karsystemet (18–20), eller
dreie seg om endret sammensetning
av muskelfibere (21) og endret
oksygenomsetning. Et prematurt barn
vil også kunne ha begrensninger som
går på nevromuskulær funksjon og
koordinasjon (22, 23). Dette vil kunne
påvirke evnen til å mestre ulike
former for fysisk aktivitet og potensielt føre til mindre deltakelse i sosial
lek og fysisk utfoldelse i ung alder,
kanskje spesielt hos gutter. Hvilket
miljø en vokser opp i og hvilke muligheter som ligger til rette, vil nok ha
stor betydning i forhold til deltakelse.
I tillegg har premature barn, på lik
linje med alle andre, sine genetiske
forutsetninger for fysisk kapasitet,
selv om arv nok spiller en mindre
rolle enn miljø når det gjelder det
å være normalt aktiv.
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Det finnes mange måter å beskrive
en persons evne til å være fysisk aktiv
på. Fysisk kapasitet kan defineres
som evnen til å utføre en gitt anstrengelse over tid. Man kan måle dette
	
  på ulike måter, men peak oksygenopptak, eller peak VO2, brukes mye.
Peak VO2 representerer den største
mengden oksygen som kroppen kan
ta opp og bruke i løpet av ett minutt,
og anses som det beste målet for
fysisk kapasitet og er også et av de
mest brukte (24).
Peak VO2 har vist seg å være et
viktig mål for sykdomsrisiko. Lave
verdier korrelerer med dårlig helse
og høy risiko for blant annet hjertekarsykdommer (25–27). Flere studier
	
  
har vist denne sammenhengen hos
voksne, men det finnes også studier
som viser sammenheng mellom
peak VO2 og risikofaktorer for senere
hjerte-karsykdommer hos barn (28).
Fordi premature ser ut til å ha en
høyere risiko for hjerte-karsykdommer og livsstilsrelaterte lidelser,
	
  er det interessant å studere fysisk
kapasitet hos de som er født prematurt.

Oppfølgingsstudie

Ungdom

Voksne

Distanse på tredemølle, meter

Ungdom
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FIGUR 2. Forskjeller i fysisk kapasitet målt ved maksimalt oksygenopptak hos for tidlig
fødte sammenlignet med terminfødte, fra 10–18 år og 18–25 år. Forskjellen i oksygenopptak var størst hos gutter. Utvikling i fysisk kapasitet fra 10–18 år og fra 18–25 år var den
samme hos prematurt fødte som terminfødte kontroller.
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«Forskningsgruppen for oppfølging
av risikobarn» ble etablert i Bergen
på 2000-tallet for å kunne følge
ekstremt prematurt fødte og studere
hvilke konsekvensene det å være
født prematurt får på ulike områder
senere i livet. Gruppen har både
nasjonal og regional utbredelse,
men utgår fra Helse Vest og Universitetet i Bergen. Det er nå i hovedsak
fire kohorter av ekstremt prematurt
fødte barn som følges opp. De to
eldste kohortene ble etablert med
utgangspunkt i å undersøke lungefunksjon og fysisk kapasitet etter
ekstrem prematuritet, og tre doktorgradsarbeider har direkte utgått fra
dette arbeidet. Avhandlingen «Exercise capacity after extremely preterm
birth – development from childhood
to adulthood» ved Clemm i 2015 (29),
hadde som hensikt å undersøke
fysisk kapasitet hos ekstremt premature fra barn til voksen, sammenlignet med terminfødte kontroller.
Det er hovedresultatene fra denne
studien som presenteres i denne
artikkelen.

Metode
To grupper ekstremt premature barn
og unge voksne, samt individuelt
matchede terminfødte kontrollgrupper ble etablert og undersøkt i 2001
(30). De to gruppene var født i fylkene
Hordaland og Sogn og Fjordane i
periodene 1982–85 og 1991–92.
Gruppene ble undersøkt første gang
i 2001 og var da henholdsvis 18 og 10
år gamle (31). Da de ble undersøkt for
andre gang i 2008, var de henholdsvis
25 og 18 år gamle (32, 33). Totalt ble
det født 84 premature som tilfredsstilte kriteriene i 1982–85, hvorav 51
levde ved inkluderingstidspunktet, 46
deltok og 40 fullførte tredemølletest.
I perioden 1991–92 ble det født 46
premature som tilfredsstilte kriteriene, og 35 levde ved inkludering og
alle gjennomførte første tredemølletest. I tillegg gjennomførte alle
kontrollene tredemølletesten ved
første undersøkelsestidspunkt.
Alle deltagerne ble invitert til nye
undersøkelser i 2008. Tredemølletest
ble da gjennomført hos 34 premature
og 33 kontroller fødtpå 1980-tallet,
og hos 26 premature og 22 kontroller
født på 1990-tallet. Basert på resultatene fra 2001 var det ingen signifikante forskjeller mellom de som ble
testet og de som ikke ble testet i
2008. Frafallet var også relativt likt
hos både premature og kontroller.
For å teste fysisk kapasitet utførte
vi en modifisert Bruce tredemølleprotokoll, hvor fart og helningsvinkel
økte hvert 90’ende sekund. Denne
protokollen gav testpersonen tid til
å tilpasse seg situasjonen på tredemøllen, og vi mente gjennom dette
å øke sjansene for å lykkes med
testen. Det ble i tillegg utført omfattende lungefunksjonstester.
Hovedutfallet ved undersøkelsene
var det høyest målte oksygenopptaket (peak VO2) under tredemølletest, uttrykt både som liter/minutt
og korrigert for kroppsstørrelse og
uttrykt som ml/kg/min. Vi målte
dessuten antall tilbakelagte meter
under testen, da dette kan gi tilleggsinformasjon om prestasjonen. Vi
hadde dessverre ikke objektive mål
på hvor fysisk aktive deltagerne var
på fritiden, slik man får det ved bruk
av akselerometer og som i dag ville
vært gullstandard. Vi brukte i stedet
to validerte spørsmål: «1. Utenom

For tidlig fødte har lavere fysisk kapasitet enn normalfødte, men med målte verdier
som ligger innenfor normalområdet ved 10 til 25 år års alder. For tidlig fødte bør derfor
stimuleres til fysisk aktivitet for å redusere risiko for fremtidig sykdom. FOTO: COLOURBOX

skoletiden; hvor mange dager i uken
driver du med idrett, eller mosjonerer
du så mye at du blir andpusten og/
eller svett? Og 2. Utenom skoletiden;
hvor mange timer i uken driver du
med idrett, eller mosjonerer du så
mye at du blir andpusten og/eller
svett?».
Resultater
Vi hadde en relativt høy oppslutning
om disse studiene med over 80 %
deltagelse. Hovedfunnet var at de som
var født ekstremt for tidlig, hadde
gjennomsnittlig ca. 10 % lavere
oksygenopptak ved alle undersøkelsestidspunktene sammenlignet med
de som var født til termin (31–33).
Gjennomsnittsverdiene er allikevel
innenfor det som kan regnes som
normalt. Justert for vekt, var forskjellen i oksygenopptak størst hos
guttene, mens jentene spesielt i den
eldste kohorten fra 1980-tallet, var
relativt like. Forskjellen i vekt mellom
premature og kontroller var faktisk
ikke signifikant forskjellig, selv om de
premature guttene tenderte til å være
litt tyngre og jenten litt lettere. Når vi
studerte antall meter tilbakelagt på
tredemøllen, fant vi de samme
resultatene, det vil si at de som var
født prematurt tilbakela en kortere
distanse, og at forskjellene var størst
blant guttene. Denne tilsynelatende
kjønnsforskjellen var ikke signifikant
når vi testet med interaksjonsanalyser,
kanskje fordi gruppene var for små.
Utvikling i fysisk kapasitet fra 10 til
18 år, og fra 18 til 25 år var den
samme hos de prematurt fødte som
hos terminfødte kontroller (FIGUR 2).
Lungefunksjonen uttrykt som

forsert ekspiratorisk volum i ett
sekund (FEV1) var signifikant redusert hos de premature i begge våre
kohorter, og den viste klar sammenheng med grad av lungesykdommen
bronkopulmonal dysplasi (BPD) i
nyfødtperioden (34–36). Vi studerte
både på FEV1 og på BPD isolert i
forhold til fysisk kapasitet, men fant
ingen assosiasjon.
Vi analyserte også om det var
faktorer i nyfødthistorikken som
kunne assosieres med fysisk kapasitet, uten at vi fant noen slik sammenheng, bortsett fra en svak assosiasjon
mellom bruken av postnatale kortikosteroider og distanse løpt på
tredemølle, men altså ikke noen
sammenheng med oksygenopptak.
Denne assosiasjonen var sterkest i
1991–92 kohorten.
I vår studie fant vi derimot størst
sammenheng mellom rapportert
fysisk aktivitet og målt fysisk kapasitet. De som var født for tidlig, tenderte til å være mindre fysisk aktive
enn de som var født til termin. Denne
forskjellen var tydeligst ved undersøkelsene i 2001, men den var også
tilstede i 2008. Vi fant en positiv
assosiasjon mellom oksygenopptak
og rapportert trening ved alle tidspunkt bortsett fra ved 10 års alder.
Som vist også i andre studier, kan det
være vanskelig å finne sammenheng
mellom trening og oksygenopptak i
denne aldersgruppen. Vi undersøkte
også om de som trente minst var de
som hadde vært mest premature eller
sykest i nyfødttiden eller om de hadde
lavest lungefunksjon, men vi fant
heller ingen slik sammenheng
(FIGUR 3, SE SIDE 38).
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FIGUR 3. Grad av fysisk aktivitet på fritiden har positiv sammenheng med målt oksygenopptak.
GRAFENE ER SATT SAMMEN FRA TIDLIGERE PUBLISERTE FIGURER I TRE FORSKJELLIGE ARTIKLER

Diskusjon
Resultater fra vår oppfølgingsstudie
viser at de som er født for tidlig ser
ut til å ha lavere fysisk kapasitet i
forhold til de som er født til termin.
Studien hadde ikke mange deltakere,
men antall deltagere var sammenlignbart med andre tilsvarende
studier, og nok til at funnene i stor
grad var signifikante. Funnet av lavere
oksygenopptak hos de som er født
for tidlig, støttes også av en nylig
publisert metaanalyse på oksygen-
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opptak hos premature (37). Gjennomsnittsverdiene hos de premature i vår
studie var allikevel innenfor det som
kan regnes som normalt, og over det
man kan tenke utgjør en risiko for
senere hjerte-karsykdommer (27).
Som nevnt tidligere, reduseres
oksygenopptaket fysiologisk med
økende alder (38), slik at de premature potensielt kan nå grensen
for sykdomsrisiko tidligere.
Flere andre studier har blant annet
fokusert på lungefunksjonen som den

4 timer eller
mer pr. uke

	
  

begrensende faktoren for fysisk
kapasitet hos premature (39, 40).
Også i våre kohorter var lungefunksjonen redusert, men det var ingen
sammenheng mellom denne og målt
fysisk kapasitet eller rapportert
aktivitet. Vi fant heller ingen sammenheng med fysisk kapasitet og
nyfødthistorikken. Premature er en
sammensatt gruppe, og det er mulig
vi ikke hadde store nok grupper til å
påvise relevante forklaringsmodeller
eller assosiasjoner i forhold til dette.

Vi fant derimot at de som var premature rapporterte at de var mindre
fysisk aktive, og dette var den
viktigste forklaringsmodellen vår i
forhold til lavere oksygenopptak.
Det er mange faktorer som kan
tenkes å redusere denne gruppens
evne til å oppnå et høyt oksygenopptak, slik at en forskjell på kun
10 % bør regnes som bra. Frem til
25 års alder ser det også ut til at
både oksygenopptak og lungefunksjon hos premature utvikler seg
parallelt med hva man finner hos
terminfødte. Peak VO2 begynner
normalt gradvis å synke fra midten
av 20-årene, slik at et høyt oksygenopptak er gunstig ikke bare i ungdommen, men også senere i livet. Trening
kan motvirke denne fysiologiske nedgangen og føre til at man når nivåer
forenlig med risiko for sykelighet på
et senere tidspunkt i livet. I et klinisk
perspektiv er det derfor interessant
og positivt at vi fant en klar assosiasjon mellom egenrapportert trening
og fysisk kapasitet. Dette gir håp om
at de som er født for tidlig kan øke sitt
oksygenopptak på samme måte som
terminfødte. Sikker kunnskap om
dette krever intervensjonsstudier,
og det gjenstår å se om man vil finne
den samme assosiasjonen mellom
oksygenopptak og fremtidig helse
hos de som er født prematurt som
man har vist i generelle populasjonsstudier.

Konklusjon
De som er født ekstremt for tidlig ser
ut til å ha ca. 10 % redusert fysisk
kapasitet i forhold til terminfødte
kontroller. Gjennomsnittsverdiene var
likevel godt innenfor det som regnes
som normalt, og utviklingen fra 10
til 25 år foregikk parallelt med hva
vi fant for terminfødte kontroller.
Grad av deltagelse i fysisk aktivitet
forklarte best forskjellen i oksygenopptak. Dette gir håp om at de som
er født for tidlig kan øke sitt oksygenopptak og derved redusere risiko
for fremtidig sykdom.
Vi trenger mer kunnskap om dette,
men regelmessig fysisk aktivitet er
sjelden negativt hos barn og unge, og
er antagelig et viktig tiltak i livet til
denne voksende gruppen mennesker
som alle fikk en tøff start i livet.
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