
�

aput et orpusaput et orpus
	 Tidsskrift	for	Norske	Medisinfaglige	Teknikere	 Utgave	2	–	2006

	 Norske	Medisinfaglige	Teknikere	(NMT)	er	tilsluttet



� �

Norske Medisinfaglige 
Teknikere – NMT

Styret �005 –�007
Leder:

Nevrofysiologitekniker
Odrun Sarong

Olaf Bullsvei 6A
0765 Oslo

Epost: odrun.sarong@rikshospitalet.no
Mobil: 907 05 485
Jobb: 23 07 35 81

Adresse på jobb:
Rikshospitalet

Klinisk nevrofysiologisk laboratorium (EEG)
Sognsvannsvn. 20

0027 Oslo

Nestleder:
Autopsitekniker
Lars Tomas Lien

Kvernhusvegen 12
2618 Lillehammer

E-post: lars.tomas.lien@sykehuset-innlandet.no
Mobil: 906 09 706
Jobb: 61 15 71 19

Adresse på jobb:
Sykehuset Innlandet HF – Lillehammer

Avdeling for patologi
Anders Sandvigs gate 17

2629 Lillehammer

Styremedlem/sekretær:
Førstepreparant
Eli-Mathea Klokk
Holsts gate 2C
3111 Tønsberg

E-post: eli.klokk@siv.no
Mobil: 924 95 619
Jobb: 33 34 22 40

Adresse på jobb:
Helse Sør

Avd. for patologi
Sykehuset i Vestfold HF

3116 Tønsberg

Styremedlem:
Nevrofysiologitekniker

Åse Emilsen Kruse
Solbakken

2337 Tangen
E-post: ase.emilsen.kruse@sykehuset-innlandet.no

Mobil: 913 92 648
Jobb: 62 53 86 96

Adresse på jobb:
Sykehuset Innlandet HF
Nevrologisk poliklinikk

2418 Elverum

Innhold
Lederens hjørne ................................. �

Kort om NMT ...................................... 4

NMT-konferansen .............................. 5

Infantile spasmer ............................... 8

Dekomposisjon ................................ ��

Innmeldingsblankett ....................... �4

Caput et Corpus

Caput et Corpus gis ut av
Norske Medisinfaglig Teknikere (NMT)
NMT er en yrkesorganisasjon i KFO

Redaktører: Odrun Sarong og Åse Emilsen Kruse
Redigerer:  Svein Are Enes
Layout/trykk:  Merkur Trykk AS, Oslo
Opplag:  200

Forsidefoto: Svein Are Enes

Adresse:  NMT 
Postboks 9202, Grønland 
0134 Oslo

Internett:  www.kfo.no

 



� �

Hei! Leder

Håper dere alle har hatt en god sommer og høst. Og takk for sist til de som var med på kurset. 
Det var utrolig hyggelig at det var så mange som var med, både fra det store utland og 
innland. Takk også for all positiv tilbakemeldinger som dere har gitt oss.

Som jeg sa i velkomsttalen min så er det dere medlemmer som er drivkraften vår. Med det en-
gasjementet dere viser, både med innlegg i CC og temaer til kurset, gir det oss lyst og inspiras-
jon til å jobbe videre. Det var også dere som var med på å lage den gode stemningen på 
kurset. Hadde det ikke vært for dere, så hadde det heller ikke blitt noe kurs. Det er fellesskapet 
og samarbeidet som gjør oss alle gode.

De sakene vi i styret har jobbet med det siste halve året er fortsatt utdanningen vår. Dette er 
en sak som tar utrolig lang tid, og det er et langt lerret å bleke.
Jeg har vært i kontakt med Sverige og Danmark, og venter på tilbakemelding fra Finland, 
slik at vi kan samkjøre, og få så lik utdanning så mulig i de europeiske landene. Dette gjelder 
både autopsi og nevrofysiologi.

Også er det fagbladene våre da. Det er veldig fint at det nå er flere som har skrevet artikler 
og sendt inn, det er vi veldig glade for. Hvis det er flere som sitter inne med artikler, eller bare 
tanker i tiden, eller for eksempel en bokanmeldelse, eller hvis dere bare har noe på hjerte som 
dere vil dele med oss andre så er det bare å hive seg på.

Vi har fortsatt redaktøren i KFO som er behjelpelig med innleggene. Stoffet kan sendes til ase.
emilsen.kruse@sykehuset-innlandet.no.

Så vil jeg ønske dere alle en GLEDELIG JUL 
Og et aktiv faglig innholdsrik nyttår.
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Bli med i NMT
NMT – Norske Medisinfaglige Teknikere, organiserer autopsiteknikere og 
Nevrofysiologiteknikere og er en av yrkesorganisasjonene innen KFO.

NMTs styre har utarbeidet kompetanseplattformer for begge grupper, og har som 
mål å få til en offentlig godkjent utdanning. I resten av Skandinavia finnes det ut-
danning for nevrofysiologiteknikere, i likhet med det vi arbeider for å få til.  NMT 
legger vekt på å arbeide for gruppens anseelse og faglige/etiske standard.

Hver høst avholder NMT kurs for teknikerne. For at det skal være relevante kurs for 
begge grupper har vi både felles og separat undervisning. Foreleserne er  
fagpersoner innen sitt område. 
Årets kurs ble avholdt på Clarion 
Hotell, Gardermoen.  Dette kan 
du lese mer om i denne utgaven 
av Caput et Corpus.

Fagbladet Caput et Corpus 
utkommer 2 ganger i året. Bladet 
inneholder stoff for både  
autopsiteknikere og 
nevrofysiologiteknikere.

KFO er best på det yrkesfaglige. Omtrent halvparten av KFOs medlemmer er  
tilsluttet en yrkesorganisasjon. 
En viktig oppgave for yrkesorganisasjonene er heving av medlemmenes kompetanse 
innen sine felt. KFO jobber også for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Derfor – er det både viktig og riktig at du melder deg inn i NMT. Er du allerede 
medlem av KFO koster det deg ikke noe ekstra. Innmeldingsblankett for KFO og NMT 
finner du på baksiden.

Konferansesalen
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NMT-kurset på Gardermoen:

Topp møte  
mellom særinger

Kursprogrammet
•  Mikrobiologi og hygiene/smitteregimer: 

bekledning, rengjøring av instrumenter v/hy-
gienesykepleier Stine Kristiansen

•  ”Traume psykologi” – hvordan takle vansk-
elige situasjoner v/sykehusprest Egil Eide

•  Etikk og moral i forhold til alvorlig syke og 
døende, døde og deres pårørende  
v/sykehusprest Egil Eide

Nevrofysiologi 
•  Basale mekanismer v/Prof. Erik Taubøl 
•  Locked-in syndrom, Alfa coma og isoelek-

trisk EEG v/Prof. Trond Ganes

Autopsi 
•  Rekonstruksjon av store hodeskader. v/ 

Thorbjørn Aass, Tekniker St. Olav`s 
•  Rettsmedisin i historisk perspektiv  

v/foreleser fra Rettsmedisinsk Institutt, Oslo
•  Diskusjon: Her ønsker vi å ta opp felles  

problemstillinger og interesseområder 

Det gikk mot slutten på første  
konferansedag. Professor emeritus 
Trond Ganes hadde akkurat fått 
overrakt en blomst med ni og en halv 
alkoholprosent som takk for  
foredraget om Locked-in syndrom. 
I halvannen time hadde han under-
holdt og opplyst et tjuetalls kvin-
nelige nevrologer med kurver i stort 
utvalg. Nå var han forsvunnet ut 
døra like raskt som de aller mest 
trengende nevrologene. Inne i møte-
salen står tre konferansedeltagere 
igjen og midtveisevaluerer kurset:
– Helt topp, utbryter Tone Bærevær
– Ja, både faglig og for magen, fort-
setter Gulborg Lande
– … for å utveksle erfaringer,  
suppler Margretha Schøen Hansen

– Ja, for vi er jo så få som driver 
med dette, ikke sant, understreker 
Lande.
– Jeg lærer alltid noe nytt, jeg. For 
eksempel hvordan andre gjør ting, 
forteller Schøen Hansen.

Intens erfaringsutveksling
I løpet av det lille øyeblikket  
journalisten dukket ned i blokken for 
å notere, er de tre langt inne i en  
diskusjon om hvordan de løser 
samme oppgave på forskjellige måter 
på sine respektive arbeidsplasser.
– …nei, vi klipper selv, vi!
– Hva bruker dere da?
– Vi har assistent som  
gjør alt det der..
– Nei, er det sant?

For første gang hadde NMT invitert kollegaer fra både 
Sverige og Danmark til det årlige NMT-kurset. Om lag 
50 deltagere fikk påfyll både for hode og kropp.

Av: Svein Are Enes tekst og foto

NMT-kurs på Gardermoen 27. - 28. oktober 2006
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For lite sprit på jobben

Det slurves grovt med håndhygienen blant 
norsk helsepersonell. Undersøkelser viser at 
de fjerner mikroorganismer fra hendene bare 
halvparten så ofte som de burde. Årsakene 
er enkle, tidspress, manglende informasjon 
og lite fokus. Konsekvensene kan bli svært 
alvorlige.
Den sterkeste fienden er MRSA. Lenge var 
Norden og Nederland skjermet for de re-
sistente gule stafelokokkene, men nå finnes 
store katastrofeområder både i Finland og 
Sverige. Et sykehjem i Oppland har snart 
jobbet ett år for å bli kvitt MRSA, og syke-
hjem i Oslo har store problemer. 
– Det er et stadig økende problem, både 

i samfunnet og på helseinstitusjoner. Det 
skumle er at nye samfunn plutselig får 
MRSA. Nå er det overalt, forteller Stine 
Kristiansen.
Hun er hygienesykepleier ved Sykehuset 
Innlandet i Lillehammer. Til NMT-konfer-
ansen på Gardermoen hadde hun med en 
omfattende gjennomgang av mikrobiol-
ogiske drittsekker og konkrete tiltak for å 
bryte smittekjeden.
– Gule stafelokokker lever i opptil ti 
måneder i støv, fortalte hun konferan-
sedeltagerne og understreket med dette 
viktigheten av godt renhold.
– Det er mange flere tarmbakterier på pc-

Hygienesykepleier Stine Kristiansen var ikke nådig med konferansedeltagerne på NMT-konferansen på Gardermoen. Hun ga beskjed om at de både rengjorde 
hendene for sjeldent og for slurvete.

Effektiv håndhygiene

•  Fukt hendene i rennende, lunkent vann 
(ikke varmt)

• Bruk 3-5 ml flytende såpe
• Gni godt inn i hender og håndledd
• Bruk minst 30 sek, helst 60
• Skyll godt
• Tørk hender med håndklepapir
• Skru av vannkran med papiret 
• Bruk håndkrem

Av: Svein Are Enes tekst og foto

Effektiv hånddesinfeksjon

•  Påfør 3 ml hånddesinfeksjon på  
tørre hender

•  Gni inn i alle områder på hendene  
i minst 15 sek, helst 30

• Gni til det er tørt
• Bruk håndkrem

Mindre vasking og mer sprit. Nei, det er ikke Stine Kristiansens 
nyttårsforsetter, men det viktigste du kan gjøre for å bryte smit-
tekjeden på jobben.

NMT-kurs på Gardermoen 27. - 28. oktober 2006
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For lite sprit på jobben

tastaturet, telefonrøret og dørhåndtak enn 
på et toalettsete. Og hvem sine tarmbak-
terier er det, dine eller pasientens? Det vet 
du ikke, advarte hun.

Smykkene forsvinner
Kristiansen er opptatt av at enkle tiltak kan 
utgjøre en stor forskjell, og brukte mye av 
foredraget sitt på å snakke om håndhygiene. 
Hun ville ha forsamlingen til å bruke mer 
alkoholbasert hånddesinfeksjon og fjerne alt 
av smykker og pynt.
– Hva er vitsen med å bruke smykker når 
det kan spre smitte?
Hygienesykepleieren er nådeløs, og mener 
alt må fjernes, enten det er øredobber, 
halskjeder, klokke eller ringer. 
– Hvem har du i fokus når du bruker 
smykker, deg selv eller pasienten? 
Spør hun retorisk.
Mikroorganismene trives nemlig svært mellom 
huden og metallet.
Er du selv pasient, bør du be om å bli operert 
av lettkledde, fertile kvinner. Ikke for å glemme 
smerten, men fordi de rett og slett avgir færrest 
partikler. Får du ikke det ønsket oppfylt, mener 
Kristiansen du hvert fall må kunne forvente 
upyntet helsepersonell.
– Hvis jeg hadde blitt lagt inn på sykehus og fått 

en sykepleier som så ut som et juletre, ville jeg 
bedt om å bli pleid av noen andre, erklærer hun.

Trang økonomi
Helsepersonell som får MRSA har rett 
på sykmelding og må saneres før de kan 
komme tilbake i jobb. Det kan være en dyr 
affære, og det finnes i dag ingen offentlige 
støtteordninger.
– Så lenge det er vanskelig å få dekket 
utgiftene, vil de ansatte vegre seg for å 
melde fra. Rikstrygdeverket må vurdere å 
gi refusjon, mener Kristiansen.
– Er økonomi en bremsekloss for smittev-
ernet?
– Ja, innsparingstiltakene går utover smit-
tevernet. Bare ta korridorpasientene, der er 
det helt håpløst å få til god hygiene.
– Forebygging av sykehusinfeksjoner blir 
ikke prioritert, sier Kristiansen som mener 
lederne må gå foran som gode eksempler 
og fremme hygiene og  
smittevern.
Hun understreker at forebygging av infek-
sjoner alltid er billigere enn å behandle de 
i etterkant.

De verste fiendene

•  MRSA, meticillinresistente gule 
stafelokokker er et stadig økende 
problem i norsk helsevesen

•  I Japan er det nå påvist multiresist-
ent MRSA som tåler bredspektret 
antibiotika

•  I Russland og Baltikum er det 
oppdaget multiresistent tuberkulose, 
tidligere har dette bare vært vanlig i 
Afrika, sør for Sahara.

•  Norovirus er ikke lenger vinter-
sykdom med har helårssesong. Det 
er voldsomt smittsomt, særlig i 
næringsmidler

Oversiden av tommelen på den ene hånda er blant områdene som oftest glemmes når helsepersonell 
rengjør hendene. Tegningen er fra Nursing Times.v

Førstehjelp i håndhygiene

•  Fjern smykker, klokke, lange eller 
kunstige negler og neglelakk

•  Har du synlig rene og tørre hender, 
bruk hånddesinfeksjon og ikke 
håndvask

•  Alkoholbasert hånddesinfeksjon tar 
mindre tid, kan enkelt plasseres strat-
egisk og er ferdig til bruk. Den virker 
raskere, gir utmerket baktericid effekt 
og er mer hudvennlig

•  Organisk materialet fjernes ikke av 
hånddesinfeksjon, da må du vaske

•  Aldri bruk vinylhansker ved smitte. 
Reagerer du på latex, bruk nitril-
hansker

•  Fjern alt som står på vasken, for 
eksempel håndkrem, papir og såpe. 
Dette er et fuktig miljø der mikroor-
ganismer trives godt

NMT-kurs på Gardermoen 27. - 28. oktober 2006
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Rekonstruerer store hodeskader:

Bruker fritiden til 
pårørendearbeid
Tenk deg å plutselig få beskjed om at en av dine nærmeste har omkommet i en ulykke eller tatt sitt 
eget liv. Og så får du beskjed om at du ikke kan ta farvel, fordi ansiktet er helt ødelagt. 

Thorbjørn Aass er obduksjonstekniker St. 
Olavs hospital i Trondheim. I 15 år har han 
sydd sammen omkomne med store hode-
skader for å gi de pårørende mulighet til en 
verdig avskjed.
– Ingen tok seg av de pårørende, erindrer han. 
På NMT-konferansen på Gardermoen fortalte 
Aass om arbeidet med å rekonstruere ansikter 
etter voldsomme hodeskader. Som rød tråd i 
foredraget brukte han bilder fra arbeidet, først 
de håpløse utgangspunktene, og så resulta-
tet. For utenforstående så det mer om som 
bildene var tatt før og etter døden, enn før og 
etter rekonstruksjonen. Og selv kollegaene i 
salen var tydelig imponert.
Flere av tilfellene Aass gikk gjennom var 
selvdrap med skytevåpen. Det er blant de 
vanligste metodene for å ta sitt eget liv, særlig 
hos menn, og ofte er det pårørende som finner 
den avdøde. De finner samtidig et grustomt 
åsted. Gjennom Aass og  
kollegaenes innsats får de mulighet til å ta 
farvel med et ansikt som de  
kjenner igjen.
– Kanskje det fester seg som det siste de 
husker, håper han.

Syr fra innsiden
Arbeidet starter med å lime eller stifte sam-
men beinbitene av kraniet. Så syr han under 
huden med vanlig, tynn kirurgisk tråd. Slik 
unngår han at  
stingene blir synlige og den avdøde ser finest 
ut. Når arbeidet er ferdig stelles og pudres 
ansiktet.
Arbeidet kan ta opptil fem timer, og den 
eneste grunnen til at det gjøres, er det siste 
møtet mellom de pårørende og den avdøde. 
Aass erfarer at det er svært viktig for sorg-
prosessen at de pårørende får se den avdøde 
så fort som mulig. 
– De blir mye lettere i kroppen og roligere etter 
at de har fått sett den avdøde, sier han.
De pårørende får se den avdøde i sykehusets 
eget kappell. Det er svakt belyst med spotter 

og talglys. Slik blir stemningen verdig og 
skadene mindre synlige.
Med Trondheims-miljøets lange erfaring med 
rekonstruksjoner, er det bare fem prosent av 
de avdøde som de ikke klarer å rekonstruere. 
Da arrangerer de en visning der hodet er 
tildekket.
– Det er utrolig hvor viktig det er for 
pårørende å komme, selv om de bare får 
komme og ta i hendene.

Lang kamp for støtte
58-åringen forteller at han møter stor 
takknemlighet for arbeidet hos pårørende, 
men at han også gjør det for sin egen del. 
Skjebnene som trenger rekonstruksjon er ofte 
svært tragiske. 
– Noen av disse sakene kan man ikke unngå 
å ta innover seg. Da føles det godt å stå sam-
men med pårørende å dele det. Det er en form 
for debrifing for oss også, forteller Aass.
Da han og kollegaene begynte  
rekonstruksjonsarbeidet for halvannet tiår 
siden, viste sykehuset liten interesse, og siden 
har obduksjonsteknikerne slitt med å få støtte 
fra ledelsen.
– Det har vært en stor belastning for oss,  
innrømmer den erfarne  
obduksjonsteknikeren.
Etter lang tids kamp fikk kom et delvis  
gjennombrudd. Nå blir  
arbeidet kompensert med lønn, men  
arbeidstida strekker ofte ikke til. Men Aass 
synes arbeidet er så viktig at han bruker ofte 
fritiden sin på å gjøre seg ferdig.

Ikke alle har tid
En av de som fulgte foredraget til Thorbjørn 
Aass med stor interesse var Per-Arne Sche-
din. Han er retts- 
medisiner ved Karolinska Universitets sjuk-
huset i Stockholm og var invitert til Norge for 
å følge NMT-kurset. Hjemme i Stockholm 
gjør han og  
kollegaene 2.000 obduksjoner i året. Det gir 

lite tid til overs til  
rekonstruksjon.
– Vi forsøker på beste sett, men tiden finnes 
ikke, erkjenner han.
Schedin forteller at antallet  
obduksjoner ble redusert noe etter 1992, da 
det ble innført ny lovgivning i Sverige, men 
at de fortsatt har svært mange obduksjoner i 
den svenske hovedstaden.
– Det er lite tråkigt, for vi tenker mye på de 
pårørende og er opptatt av etikken. Men alt 
handler om penger, og de pårørende blir ofte 
bortprioritert og glemt, sier han.

Av: Svein Are Enes tekst og foto

NMT-kurs på Gardermoen 27. - 28. oktober 2006
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Ingen vei ut
Pasienter med Locked in-syndrom blir aldri friske. De er låst 
inne i seg selv for livet – mest sannsynlig i full bevissthet.

– Dette er en forferdelig skremmende tilstand, 
erkjenner Trond Ganes.
Han har vært professor i nevrofysiologi i 25 
år ved Rikshospitalet og Universitetet i Oslo. 
Ganes har skrevet en rekke avhandlinger og 
bøker om fagfeltet og har i sin tid ved Rikshos-
pitalet undersøkt og fulgt flere hundre komatøse 
pasienter. I dag er han professor emeritus.
Men er egentlig Locked in-syndrom en komatil-
stand? De lærde strides.
– De er jo ikke kontaktbare, men siden de 
som regel er ved bevissthet defineres det ikke 
vanligvis som koma, men en eget tilstand. Noen 
lærebøker mener Locked in-syndrom ikke opp-
fyller definisjonen av koma, men andre tar ikke 
dette så høytidelig,  
forteller Ganes.
Vanligvis er det hjerneslag eller -blødning som 
fører til skader i hjernebro og -stamme. Hos 
pasienter i dyp koma er det den svært sentrale 
«signalsentralen» i hjernestammen som er 
skadet, den såkalte retikulærsubstansen. Hos 
pasienter med Locked in-syndrom derimot er 
denne delen er av hjernen uskadet, og pasientene 
er sannsynligvis ved full bevissthet. Isteden er 
det alle utgående signaler fra hjernen, de af-
ferente nervebanene fullstendig ødelagt. Også 
de innkommende, efferente, signalene er skadet, 
ofte er det bare syn og hørsel som virker. 

Skrev bok «innenfra»
I 1995 fikk den 42-år gamle, franske redak-
tøren av kvinnemagasinet Elle hjerneslag. Jean 
Dominique Bauby våknet etter 20 dager i koma, 
med Locked in-syndrom. Det eneste han kan 

bevege er venstre øyelokk. For å kommunisere 
med omverden må han nitidig stave hvert ord, 
ett blink er A, to blink er B.
Bauby er ved full bevissthet, og hans åndelige 
evner er som før. Samtidig får han all føde intra-
venøst, og kan ikke engang svelge sitt eget spytt. 
Kroppen er siklende, ubehjelpelige og geléak-
tige, og kontrasten til den sterke bevisstheten 
voldsom. Til en kollega dikterer han boka 
Dykkerdrakt og sommerfugl om sine opplevelser 
av tilstanden. 

Blinket 114 boksider
«Først og fremst er kanskje dette en bok om 
glede, sanselighet og nødvendigheten av å 
kjenne hver dag at man er til. Den minner om at 
synet, følelsen, sansene, førligheten, ja at selve 
livet slett ikke er noen selvfølgelighet, men en 
ødsel gave som hvert øyeblikk kan renne ut. For 
øvrig forteller ikke boka bare om en tragedie 
som kan ramme mange av oss når som helst. 
Først og fremst minner den oss om den forplik-
telsen overfor vår neste som det innebærer om 
man vil være et menneske» skrev Karsten Alnæs 
i sin bokanmeldelse i Dagbladet.
Boka er 114 sider på norsk. Hvert eneste ord 
tok to minutter å stave. To dager etter utgivelsen 
døde Bauby.

Kan bli bedre
De fleste med Locked in-syndrom dør i løpet av 
uker eller måneder. De puster selv, men rammes 
av vanlige komplikasjoner som en slik passiv til-
stand medfører. Lungebetennelse, hjerteforstyr-
relser eller liknende blir deres ende. Noen puster 
også dårlig, og må ha hjelp av maskin. 
– Det er ytterst få som 
overlever, men vi må 
jo gi dem en sjanse, 
mener Ganes.
Han forteller at noen 
veldig få kan få tilbake 
litt funksjon i musku-
latur. Men er denne 
delen av hjernen først 
skadet, blir man aldri 
helt frisk.

– Er det beste er å la naturen gå sin gang?
– Ja, og det gjør den som regel. Hvis det er stor 
skade så dør pasienten relativt snart, sier profes-
soren.
Det er lite å gjøre for pasienter med Locked in-
syndrom. Derfor er Ganes opptatt av å forebygge 
så mye som mulig.
– Det er viktig at folk får målt blodtrykk og 
kolestrolnivå og gis den nødvendige fore-
byggende behandlingen mot hjerneslag og 
hjerneblødninger, sier han.

Alvorlig stemning og 
full konsentrasjon 
blant tilhørerne under 
foredraget om Locked 
in-syndrom på NMT-
konferansen.

Professor emeritus Trond Ganes.

Locked-in syndrom

•  Deler av hjernestammen og  
hjernebroen er ødelagt

•  Nesten ingen forbindelse  
mellom hode og kropp

•  Antageligvis er pasienten  
ved full bevissthet

• Kan muligens kjenne smerte og berøring
•  Er i utgangspunktet helt lam, men noen 

kan gjøre enkelte ansiktsbevegelser
• De kan ikke snakke, men ser og hører
•  Ifølge en amerikansk undersøkelse følger  

de ikke frykt eller panikk, men er triste
•  Noen få pasienter gjenvinner noen  

motoriske funksjoner

Av: Svein Are Enes tekst og foto

NMT-kurs på Gardermoen 27. - 28. oktober 2006
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Bakgrunn
Infantile spasmer er en alvorlig epilepsi-
form typisk for spedbarnsalderen. Spas 
mene kan være
assosiert med et vidt spekter av cerebrale 
anomalier og sykdomstilstander, men 
man finner ikke alltid bakenforliggende 
patologiske forhold. Prognosen er blant 
annet relatert til etiologi. De fleste tradis-
jonelle antiepileptika har liten terapeutisk 
effekt ACTH/steroider, og i den senere tid 
vigabatrin, er hovedmedikamentene ved 
behandling av infantile spasmer.

Materiale og metode
Vi har gjort en litteraturstudie av behan-
dling av infantile spasmer, basert på søk i 
PubMeddatabasen med søkeord: infantile 
spasmer, behandling. Data fra litteraturen 
sammenliknes med norsk praksis, spesielt 
barnelegeforeningens terapianbefalinger.
Resultater/fortolkning
Vigabatrin er nå et anerkjent førstevalg 

ved infantile spasmer både i Norge og i 
mange andre land, selv om det fortsatt 
ikke er vist at dette preparatet er like ef-
fektivt som ACTH/steroider, bortsett fra 
når spasmene er assosiert med tuberøs 
sklerose. Det er vanskelig å gjennomføre 
gode terapistudier ved infantile spasmer. 
Inntil resultater av slike studier forelig-
ger, virker det rimelig å prøve vigabatrin 
før hormonbehandling. Det kan også 
være forsvarlig å gi perorale steroider før 
ACTH i denne situasjonen.

Oppgitte interessekonflikter
Magnhild Rasmussen har mottatt forskn-
ingsmidler fra Foreningen for muskelsyke 
og fra Civitan i henholdsvis 2000 og 2001. 
De øvrige forfatterne har ikke oppgitt 
noen interessekonflikter

Hovedtekst
Infantile spasmer er en alvorlig epi-
lepsifom som spesielt forekommer i 

Oversiktsartikkel:

Infantile spasmer

FIG. Hypsarrhythmic pattern with multifocal, high-amplitude spikes and generalized slow waves occurring throughout recording in a 6-month-old girl 
with infantile spasms and mental and motor retardation.
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spedbarnsalderen. Ved et typisk anfall 
bøyer barnet hodet fremover, slår ut med 
armene og bøyer, eller sjeldnere strekker, 
i hofteleddene. I starten av forløpet kan 
et nikk med hodet være eneste anfalls-
manifestasjon. En enkeltepisode er av få 
sekunders varighet, men gjentar seg i se-
rier. EEG har hos de fleste et kaotisk preg 
med høyspente, arytmiske, langsomme 
bølger iblandet multifokal epileptiform 
aktivitet. Dette mønsteret er karakteris-
tisk og kalles hypsarytmi. Uavhengig av 
epilepsiens bakgrunn ser man at barna 
stopper opp i sin psykomotoriske utvikling 
ved anfallsdebut eller like før. Begrepet 
Wests syndrom brukes om triaden infantile 
spasmer, forsinkelse/stagnasjon i psyko-
motorisk utvikling og hypsarytmi (I, 2). 
Vi ønsker å gi en oversikt særlig over 
behandlingsaspektet ved infantile spasmer, 
basert vesentlig på litteratursøk i PubMed 
og sammenholdt med norsk praksis.

Forekomst, etiologi og utredning
Infantile spasmer opptrer hos ett av 2.000 
- 3.000 spedbarn (2) og ses litt hyppigere 
hos gutter enn hos jenter. Anfallene de-
buterer oftest ved tre-sju måneders alder. 
Rundt 90 prosent av tilfellene melder seg 
før ett års alder.
Etiologien er svært heterogen, og særtrek-
kene ved infantile spasmer er trolig mer 
betinget av en umoden hjerne enn av 
utløsende årsak. Det har vært vanlig med 
inndeling i symptomatiske, kryptogene og 
idiopatiske tilfeller (2). Men distinksjo-
nen mellom disse virker uklar, og mange 
mener nå at man kun bør skille mellom 
symptomatiske og ikke symptomatiske 
tilfeller (3). Assosierte tilstander ved 
symptomatiske infantile spasmer kan være 
av prenatal, perinatal eller postnatal op-
prinnelse, hvorav de prenatale utgjør den 
største gruppen 
(4). Med 
magnetisk 
resonan-
stomografi 
(MR) finnes 
kortikale lesjoner 
hos mange av disse 
pasientene (I). Les-
jonene kan skyldes 
tidlige utviklingsanomalier, de kan være 
følge av cerebrale insulter eller intrau-
terin infeksjon. Hos pasienter med noen 
typer kromosomanomalier, for eksempel 
Downs syndrom, er det vist økt forekomst 

av infantile spasmer. Tuberøs sklerose og 
andre nevrokutane syndromer disponerer 
for denne epilepsiformen, likeså mutasjon 
i ARX-genet (5). Infantile spasmer ses 
også ved en del nevrometabolske sykdom-
mer. Av perinatale tilstander bør særlig 
hypoksisk-iskemisk encefalopati og hy-
poglykemi nevnes. Postnatalt kan sekveIe 
etter infeksjon, blødning, traume, tumor 
eller hypoksisk-iskemisk insult være det 
som utløser spasmene.
En grundig utredning er alltid indisert hos 
et barn som får infantile spasmer. Cerebral 
MR bør gjøres for å avdekke cerebrale dys-
plasier, malformasjoner og sekveler etter 
hypoksisk-iskemisk skade eller blødning. 
Cerebral CT kan eventuelt gi tilleggsinfor-
masjon om forkalkninger ved blant annet 
tuberøs sklerose. Undersøkelse av huden 
i ultrafiolett lys kan også vise tegn på 
denne tilstanden. Det bør gjøres standard-
screening i urin med tanke på nevrome-
tabolske sykdommer. Blodprøver bør tas 
for kromosomanalyse og eventuelt for 
DNA-analyse ved mistanke om spesielle 
syndrom er. I blod og spinal væske bør 
man måle konsentrasjonen av glukose, 
laktat og pyruvat samt gjøre virusanalyser 
med tanke på encefalitt eller intrauterin 
infeksjon. 0yebunnsundersøkelse skal 
inkluderes i utredningen, da øyebunnen 
kan vise patologiske forhold ved en del 
sykdommer som rammer sentralnervesyste-
met, for eksempel Aicardis syndrom. 
Utvidede metabolske undersøkelser kan 
være aktuelt etter individuell vurdering, 
for eksempel ved mistanke om mitokon-
driesykdom.
Gjentatte EEG-registreringer er ofte nød-
vendig, fordi hypsarytmi ikke alltid er til 
stede initialt. Det kan være nødvendig å 
ta EEG under søvn fordi forandringene 
da kan komme tydeligere frem. Behan-

dlingseffekt må 
også følges med 
gjentatte EEG-
registreringer.

Behandling
Behandlingen av 
infantile spas-
mer byr på store 
utfordringer. Det 

er 40-50 år siden ACTH og steroider kom 
i vanlig bruk ved denne tilstanden (l, 6). 
Disse preparatene viste seg å være klart 
mer effektive enn tradisjonelle antiepilep-
tika, og de gir en betydelig bedring eller 

anfallsfrihet hos 50-75 prosent (1,2). 
Ulempene ved disse preparatene er imid-
lertid betydelige. ACTH må injiseres, og 
barnet må være innlagt til behandlingen 
er kommet godt i gang. Ofte ses be-
tydelige bivirkninger som høyt blodtrykk, 
elektrolyttforstyrrelser, gastrointestinale 
symptomer og irritabilitet. Hyperglykemi 
og økt mottakelighet for infeksjoner fore-
kommer også. Tett oppfølging er påkrevd, 
og foreldrene har behov for mye støtte 
underveis. ACTH kan kupere anfallene 
og normalisere EEG innen et par uker. 
Imidlertid er det fortsatt ikke enighet om 
optimal dosering og behandlingslengde. 
Aktuelle anbefalinger i Norge er gjengitt 
lenger ned.
Først i 1990-årene kom et viktig terapeu-
tisk fremskritt, vigabatrin. Dette preparatet 
gir ved enzym hemming økt GABA-
konsentrasjon i hjernen og har vist seg å 
være effektivt, ikke minst ved infantile 
spasmer assosiert med tuberøs sklerose 
(7, 8). Vigabatrin har i noen studier vist 
sammenliknbar effekt med ACTH ved 
infantile spasmer (9, 10). Preparatet kan 
tas peroralt, og på kort sikt har det få og 
beskjedne bivirkninger. Vigabatrin har derfor 
flere steder inntatt plassen som førstevalgs-
behandling. Etter hvert har det imidlertid 
vist seg at denne terapien kan ha en alvorlig 
og trolig irreversibel bivirkning i form av 
innskrenket synsfelt (Il, 12). Vi har ikke kun-
net finne klare retningslinjer for hvor lenge 
det er forsvarlig å la barna bli behandlet 
med vigabatrin, men mener det er rimelig 
å begrense behandlingen til seks måneder. 
Pasientene må undersøkes av øyelege ved 
terapi start og senere hvert halvår frem mot 
skolealder. Synsfeltsundersøkelser er som 
kjent svært vanskelige å gjennomføre hos 
små barn.
Valproat kan også ha god effekt ved infan-
tile spasmer (13), men anbefales ikke som 
førstevalg. Det må utvises varsomhet blant 
annet fordi preparatet kan gi alvorlig lever-
skade, og leverfunksjonen må følges nøye. 
Valproat bør ikke brukes hvis det er mistan-
ke om metabolsk sykdom. Benzodiazepiner 
kan være nyttige, men toleranseutvikling ses 
ofte, og heller ikke disse preparatene anbe-
fales som førstevalg. Noen pasienter synes 
å ha nytte av store doser vitamin B6 og 
kalles da vitamin B6-respondere (14). Nyere 
antiepileptika som zonisamid og topiramate 
er under utprøvning ved infantile spasmer 
(I5, 16).
Da man nå vet at mange pasienter med 

Ved et typisk anfall bøyer 
barnet hodet fremover, 
slår ut med armene og 

bøyer, eller sjeldnere  
strekker, i hofteleddene.
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infantile spasmer har fokale kortikal 
e lesjoner, er også kirurgisk behan-
dling aktuelt i utvalgte tilfeller (I, 17). 
Positronemisjonstomografi kan her kom-
me inn som et nyttig redskap i utredningen 
for å lokalisere lesjonene.

Prognose
Prognosen for barn som får infantile 
spasmer, er generelt sett alvorlig. Mange 
studier er gjort på dette området, men 
resultatene varierer mye og avhenger 
ikke minst av studiedesign. 24-89 % er 
rapportert å bli spasmefrie, mens 30-65 
prosent vil utvikle andre typer epileptiske 
anfall (4). Ikke minst er risikoen stor for å 
utvikle Lennox-Gastauts syndrom (4), et 
annet alvorlig epilepsisyndrom med start i 
barnealderen. Noen blir likevel anfallsfrie 
og viser normal psykomotorisk utvikling i 
det videre forløpet (18). Prognostisk gun-
stig er forholdene: normal psykomotorisk 
utvikling før anfallsdebut, ingen påviselig 
årsak til anfallene, symmetriske spasmer, 
tidlig svar på behandling både klinisk og 
på EEG (I, 4). Prognosen synes sterkere 
relatert til bakenforliggende årsak enn til 
behandling (I).

Behandling ved infantile spasmer
Vigabatrin: 25 mg/kg x 2 per døgn, Hvis 
anfallskontroll ikke er oppnådd etter tre 
døgn, gis 90-100 mg/kg/døgn, og dosen 
kan økes ytterligere til 120-150 mg/kg/
døgn, Hvis anfallene fortsetter, men er 
redusert med mer enn 50 prosent bør 
behandlingen fortsette i ytterligere tre 
døgn. Fortsetter anfallene etter 14 dagers 
behandling, avsluttes behandlingen med 
vigabatrin. Dosen reduseres ukentlig med 
50 mg/kg, Hvis anfallene stopper, fort-
settes vigabatrinbehandlingen i inntil seks 
måneder før nedtrapping og seponering.
Prednisolon: 1,5 mg/kg x 2 per døgn i to 
uker, deretter langsom nedtrapping over 
ti uker. Eventuelt kan det alternativt gis 
syntetisk ACTH (Synacthen Depot) 0,025 
mg/kg/døgn intramuskulært (maksimal 
dose 0,25 mg/døgn) daglig i tre dager, der-
etter samme dose hver 2. dag fem ganger, 
så gradvis reduksjon til seponering i løpet 
av 4-6 uker.
Under behandlingen må følgende kontrol-
leres: blodtrykk, elektrolytter, syre/base, 
blodsukker, urinstiks, EKG.

Barn med ikke-symptomatiske infantile 
spasmer som oppnår anfallsfrihet og 
normalisert EEG med behandling under 
punkt 1 eller 2, 
gis ikke videre 
behandling 
med antiepi-
leptika. Barn 
med symptoma-
tiske infantile spas-
mer som responderer 
på vigabatrin, prednisolon eller ACTH, 
bør hvis det ikke foreligger kontra indikas-
joner, starte med valproat 30 mg/kg/døgn 
i nedtrappingsfasen, Pyridoksin 100 mg 

intravenøst kan gis hvis ikke effekt av 
behandling under punkt 1 eller 2, 
Valproat Hvis ikke kontraindikasjoner mot 
preparatet kan det gis opptil 50-10O mg/
kg/døgn hvis anfallskontroll fortsatt ikke 
er oppnådd. Husk å kontrollere leverfunk-
sjonsprøver.
Benzodiazepiner. Klonazepam og ni-
trazepam bør kun brukes over en kortere 
periode på grunn av bivirkninger som 
sedasjon og økt sliming. Det er dessuten 
fare for toleranseutvikling.
Klonazepam: Startdose: 0,003 mg/kg x 3 
per døgn i 2-3 dager, deretter økning hver 
3. dag med 0,02 mg/kg/døgn til vedlike-
holdsdose 0,1-0,2 mg/kg/døgn,
Nitrazepam: Opptrapping til vedlike-
holdsdose 0,5-1,0 mg/kg/døgn,

Ved langvarige serier med infantile spas-
mer kan dl8zepam gis som anfallskuper-
ende behandling, 0,5 mg/kg rektalt eller 
0,3 mg/kg/intravenøst

Kommentarer til behandlings- 
tradisjonene
Et viktig tema i litteraturen om infantile 
spasmer har vært å vurdere om det er 
forsvarlig å anbefale andre preparater enn 
ACTH som førstevalg. Det har vist seg 
vanskelig å komme til noe klart svar. En 
Cochrane-oversikt fra 2003 (19) kon-
kluderte med at man fortsatt har for få 
gode data til å kunne gi en velbegrunnet 
anbefaling om hvilket preparat som bør 
være førstevalg, bortsett fra ved infantile 
spasmer hos barn med tuberøs sklerose, 
der vigabatrin bør prøves først. De un-
dersøkelser som er gjort, har i liten grad 
vært rettet inn mot utviklingen hos barna 
på lengre sikt. Det er forståelig at store 
studier på dette feltet er vanskelige å gjen-
nomføre, da tilstanden ikke er hyppig, og 
pasientene kommer inn akutt for utredn-
ing og behandling. Per i dag er det mange 
som velger å starte med vigabatrin, slik 
de fleste i den senere tid har gjort i Norge, 
siden effekten ikke sikkert regnes å være 
dårligere enn ved ACTH-behandling (I, 
8, 9), regimet er mye enklere, og bivirk-
ninger på kort sikt forekommer sjeldnere. 
Imidlertid holder fortsatt anerkjente epi-
leptologer, blant annet i Finland og iallfall 
inntil nylig i USA, fast ved det å bruke 
ACTH/steroider initialt (20, 21). Viga-
batrin er for øvrig ikke registrert i USA. 
Generelt har man regnet ACTH å være 
mer effektivt ved ikke-symptomatiske 
infantile spasmer enn når det er avdekket 

underliggende pa-
tologiske forhold, 
mens vigabatrin 
altså har vist seg 
spesielt effektivt 
ved infantile spas-
mer ved tuberøs 
sklerose, dessuten 

ved fokale kortikale dysplasier (2).
Hvis det stemmer at tidsrom fra anfallsde-
but til behandlingsstart ikke er avgjørende, 
taler det for at man kan tillate seg å starte 

med vigabatrin. Betydningen av tidsas-
pektet er imidlertid ikke entydig avklart 
(21, 22). Rapporter tyder blant annet på 
at rask behandlingsstart kan ha betydning 
for kognitiv funksjon ved «kryptogene 
spasmer» og ved infantile spasmer hos 
barn med Downs syndrom (4, 23).
ACTH er ikke sikkert bedre enn hydrokor-
tison (2, 9), men muligens mer effektivt 
enn de syntetiske preparatene prednison/
prednisolon (2, 19). Når det gjelder valget 
mellom naturlig og syntetisk ACTH, har 
syntetisk ACTH mer bivirkninger enn det 
naturlige stoffet, som ikke er registrert 
lenger i mange land, inkludert Norge (20, 
24). Naturlig ACTH er imidlertid fjernet 
på grunn av risiko for overføring av pri-
onsykdommer. For både det naturlige og 
det syntetiske ACTH-preparatet bør man 
tilstrebe lavest mulig dose (20, 24).
I Norge er det fylkenes barneavdelinger 
som tar hånd om diagnostikk og behan-
dling av infantile spasmer. Dette gjelder 
barn som trenger behandling raskt, og 
det er viktig at klare anbefalinger finnes. 
Norsk barnelegeforening har utarbeidet en 
terapihåndbok, der et kapittel om infantil 
e spasmer inngår (25). Kapitlet er nylig 
revidert (ramme I, revidert utgave av 
barnelegeforeningens terapi anbefaling, 
drøftet i Barnenevrologisk interessegruppe 
mars 2003, upublisert). Her holder man 
fast ved at vigabatrin er førstevalg. ACTH 
var tidligere prioritert foran prednisolon, 
mens de to nå sidestilles.
I Storbritannia pågår for tiden en stor 
prospektiv studie av behandlingsresultater 
ved infantile spasmer(26). Nydiagnos-
tiserte pasienter er randomisert til enten 
hormonbehandling (prednisolon eller 
syntetisk ACTH) eller vigabatrin. En slik 
studie, der 150 sentre deltar, vil gi viktig 
kunnskap om behandlingen av infantile 
spasmer. For oss i Norge er det spesielt 
nyttig at det behandlingsregimet som 
evalueres i Storbritannia, i grove trekk 
stemmer overens med vår reviderte behan-
dlingsprotokoll. Når endelige resultater 
fra denne studien foreligger, må man ta 
stilling til om våre norske terapianbefalin-
ger bør endres.

Konklusjon
Infantile spasmer er en alvorlig tilstand 
som oppleves dramatisk av pårørende. 
Det kreves rask og omfattende medisinsk 
innsats overfor barnet og betydelig støtte 
til familien (9). Fortsatt finnes det i lit-
teraturen ikke noe endelig svar på hva 
som er den mest effektive behandlingen. 
Barnelegeforeningens terapiregime, der 
det forutsettes at vigabatrin er et forsvarlig 
førstevalg og at prednisolon per os er like 
bra som ACTH-injeksjoner, synes blant 
annet å være helt i tråd med hva som nå 
etterprøves i en stor engelsk studie.

Infantile spasmer er en 
alvorlig tilstand som  
oppleves dramatisk  

av pårørende.
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Stoffskiftet i levende celler er avhengig 
av mange faktorer, som for eksempel 
jevn temperatur på cirka 37 grader, op-
prettholdelse av høy vanntilførsel, samt 
muligheten til å spalte og nyttiggjøre 
næringsstoffer ved hjelp av enzymer. Men 
cellen og dens innhold av organeller og 
membraner er også avhengig av oksygen-
krevende energi som drivstoff for biosyn-
tesen. Det er bortfallet av denne energien 
som starter den gradvise forandringen i 
cellenes kjemiske sammensetning som 
resulterer i forråtnelsen eller dekompo-
sisjonen. Dertil representerer selve den 
biologiske oppløsningen også et system 
som er avhengig av omgivelsene og nøye 
knyttet til de enkelte faktorene der, så 
som temperatur, surhetsgrad, oksygen 
og andre gasser. Til sammen bestemmer 
disse faktorene forråtnelsesprosessens 
tempo og sluttprodukt. Vi skal i det føl-
gende se nærmere på disse faktorene. For 
å forstå dette, må vi først se hvordan den 
levende cellen er sammensatt og fungerer.

Den levende cellen
Celler er de minste selvstendig funger-
ende enheter i organismen. De henger 
sammen på forskjellig måte og kalles vev 
når de har samme funksjon, for eksempel 
muskelvev, benvev, nervevev o.l. Vev 
som danner en fri overflate kalles epitel.
Cellene er omgitt av en fettholdig, dob-
belsidig membran. Innenfor er celle-
kjernen (nucleus) omgitt av flytende 
cytoplasma. I kjernen sitter arvestoffet 
som gjør at celler blir helt like når de 
deler seg. Cytoplasmaet består dels av 
vann, dels av organeller som er selve 
maskineriet i cellen. Noen av dem kan 
lagre enzymer som spalter næringsstof-
fer, andre kobler aminosyrer sammen til 
proteiner, mens atter andre har betydning 
for celledelingen. 

I den levende cellen foregår det en 
stadig energiproduksjon som brukes til å 
omdanne næringsstoffene – fett, karbo-
hydrater og proteiner – til celleprodukter, 
men det er også prosesser som bidrar til å 
fornye og reparere cellesubstansen, mens 
andre fører til celledeling etc. Hele denne 
prosessen skjer innenfor snevre grenser 

med hensyn til temperatur, pH-verdier, 
oksygentilførsel o.l.

Energien til cellens arbeid skapes i de 
bønneformede mitochondriene som er 
viktige organeller. Ved hjelp av enzymer 
samt tilførsel av oksygen og adenosindi-
fosfat (forkortet: ADP) og fosfat, dannes 
det energirikt adenosintrifosfat (forkortet: 
ATP). Når dette spaltes ved hjelp av 
enzymer (kalt ATPaser), frigjøres energi 
til bevegelse, kjemisk arbeid og varme. 
Ved spaltingen dannes på nytt ADP, slik 
at prosessen kan gjentas. ADP er satt 
sammen av den organiske basen adenin 
(den samme som i DNA), sukkergruppen 
ribose og to fosfatgrupper. Det energirike 
ATP har tre fosfatgrupper. Som avfall-
sprodukter dannes vann og karbondi-
oksid. Denne prosessen, som kalles 
metabolisme eller stoffskifte og styres 
hormonelt, trenger surstoff for å vedlike-
holdes. Surstoffet bringes til cellene ved 
hjelp av det røde fargestoffet i blodet, 
hemoglobin. Når blodsirkulasjonen – og 
dermed oksygentilførselen – stanser, vil 
derfor cellenes evne til energi- og enzym-
produkjon opphøre. Alle celler i kroppen 
dør. Biosyntesen opphører.

Dødsstivhet
Alle normale muskelkontraksjoner styres 
fra nervesystemet. Hver skjelettmuskel-
celle har kontakt med en nerveende. 
Når det kommer en nerveimpuls, skiller 
nerveenden ut acetylcholin som gjør at 
muskelens cellemembran forandrer seg. 
Derved oppstår det en elektrisk spenning, 
aksonspotensiale, som får muskelen til å 
trekke seg sammen. Fordi acetylcholinet 
nedbrytes enzymatisk, blir virkningen 
meget kortvarig og gir bare en rask 
muskelkontraksjon på om lag ett tiend-
edels sekund, såkalt twitch. Vedvarende 
sammentrekning fordrer derfor flere 
påfølgende impulser og aksjonspotensial-
er. Selve sammentrekningen foregår ved 
at et trådformet protein (myosin) griper 
tak i proteinet  aktin og trekker det til seg. 
Denne bevegelsen, det vil si kontakten 
mellom myosin og aktin, er bare mulig 
når et tredje protein, tropomycin, fjernes 
fra aktinet. Tropomycintrådene ligger i 

regelmessige bunter langs aktinet, bare 
adskilt av molekylkomplekser som kalles 
troponin. Deres oppgave er å trekke vekk 
tropomycinet. Dette kan skje ved hjelp 
av frie calciumjoner bindes til troponinet. 
Calcium kommer fra depoter i muskelcel-
lens organeller (i glatt endoplasmatisk 
retikulum, kalt SER, med intercellulære 
forbindelser via såkalte T-rør) og frigjøres 
når skjelettmuskelen stimuleres av nerve-
impulser. Når muskelens kontraksjon er 
over, pumpes calciumjonene tilbake til 
SER. Energien til alt dette kommer fra 
ATP. Muskelen slapper altså av når calci-
umjonene fjernes.  

Når døden inntrer opphører produksjonen 
av ATP i cellene. Det er ikke lenger noen 
energikilde som kan fjerne calciumjonene 
og løsne forbindelsen mellom aktin og 
myosin. Musklene låser seg og blir helt 
stive. Denne tilstanden kalles dødsstivhet 
eller rigor mortis. Først når cellene frigjør 
sitt innhold av nedbrytende enzymer vil 
muskelcellenes indre struktur ødelegges 
og stivheten opphører. 

Dødsstivheten er avhengig av omgiv-
elsestemperaturen, men setter gjerne inn 
to til seks timer etter at døden har in-
ntrådt. Den begynner først ved musklene 
rundt øynene, brer seg så til nakken, 
kjeven, overekstremitetene og til resten 
av kroppen. Den pleier å være maksimalt 
utviklet innen 12 timer etter døden og kan 
vare i 24-84 timer, inntil muskelstivheten 
løser seg opp i den samme rekkefølgen 
som den oppsto (Nystens regel, Pierre 
Nysten (1774-1817), fransk lege). Der-
som muskelaktiviteten var stor umiddel-
bart før døden inntrådte, vil dødsstivheten 
komme raskere igang. Også i varme om-
givelser vil dødsstivheten komme raskere, 
men kan til gjengjeld være forsvunnet 
allerede et døgn senere. I motsatt fall 
vil kjølige omgivelser forsinke dødss-
tivhetens inntreden og gjøre at den holder 
seg lenger. Da dødsstivheten altså er 
avhengig av den avkjølingen som legemet 
utsettes for, med andre ord kroppsover-
flaten og den samlede muskelmassen, be-
tyr det at småbarn og voksne avmagrede 
personer raskere kan få og tape rigor.

Oversiktsartikkel:

Litt om dekomposisjon av organisk materiale

Av: Per Holck,
Anatomisk institutt, Universitetet i Oslo.
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Oversiktsartikkel:

Litt om dekomposisjon av organisk materiale

Autolyse
Når ATP-produksjonen tar slutt vil cellens 
membraner gå til grunne. Både enzymer 
i membranene som trenger inn i cellen, 
og spesielle organeller (lysosomer) kan 
ødelegge de forskjellige strukturene her. 
Dessuten vil cellenes forbindelse med 
hverandre ødelegges, slik at de faller 
fra hverandre. Vevet går i oppløsning 
(vevsnekrose). Denne oppløsningen 
kalles autolyse, selvoppløsning, og må 
ikke forveksles med normal celledød som 
erstattes med nye, friske celler. Autolysen 
skjer først i celler med høy metabolis-
meaktivitet, det vil si enzymrike celler 
som produserer og trenger mye ATP, og 
som derfor er mest følsomme ved mangel 
på surstoff.

De organer som først autolyserer er  
(i rekkefølge):

1.  Organer knyttet til fordøyelsen (buk-
spyttkjertel, magesekk, galleveier, 
tarmer),

2. Hjerte og blodkar,
3.  Hjerne og nervesystemet  

(avhengig av fuktighet som  
evt. kan gi voksdannelse),

4. Luftveiene,
5. Nyrer og urinblæren,
6. Skjelettmuskulaturen,
7. Bindevev, ligamenter etc.
8. Skjelettet

Autolysen inntrer først etter om lag 
48 timer, men kan observeres tidligere 
dersom feber eller kroppsaktivitet har 
gått umiddelbart forut for døden. Også 
høyere omgivelsestemperatur fremsky-
nder autolysen. Noe av det første som 
kan observeres på kroppsoverflaten 
ved autolyse er at huden glir mot det 
underliggende vevet. Dette skyldes at 
kontakten mellom overhud og underhud 
går i oppløsning. Også hår og negler 
kan løsne. Farveforandringer skjer 
på kroppsoverflaten (s.u.). Autolysen 
danner gass som ikke bare får liket til 
å svulme opp, men som også danner 
mindre gassblemmer, både i huden og 
i overflaten på indre organer. En viktig 
gass i denne sammenheng er hydrogen-

sulfid (H
2
S). Dens småmolekylære  

struktur gjør at den forholdsvis lett 
trenger gjennom vev.

Temperatur
Forråtnelsesprosessens omgivelsestem-
peratur er i naturen bestemt av geografisk 
beliggenhet, begravelsens dybde, van-
ntilførselen, lufttemperaturen, luftens 
bevegelse, foruten ytre faktorer, slik som 
likets klær eller innpakking. Rent teknisk 
påvirkes den også ved oppbevaring i 
kjølerom, i oppvarmede rom, i lukkede 
beholdere etc.

Som alle kjemiske prosesser er også 
denne bestemt av fysiske lover som sier 
at en kjemisk reaksjon øker sin hastighet 
til det dobbelte eller tredobbelte når 
temperaturen øker med 10 grader. Dette 
er den såkalte Q10-regel. Den kjemiske 
reaksjonshastigheten er også avhengig 
av stoffenes innbyrdes affinitet, det vil 
si evne til å reagere med hverandre. For 
eksempel vil hydrogen og halogenet fluor 
reagere svært hurtig, mens hydrogen og 
halogenet jod reagerer svært langsomt 
med hverandre. Dessuten er kjemisk reak-
sjonshastighet proporsjonal med stoffenes 
molare konsentrasjon. Det viser at selv 
om likets biologiske sammensetning går i 
oppløsning, vil det skje i forskjellig grad 
per tidsenhet ved forskjellig temperatur. 
En spesiell form for oppløsning skjer ved 
anvendelse av høye temperaturer, såkalt 
termisk disossiasjon, som kan skje ved 
kremering (se nedenfor). 
Velkjent er omgivelsestemperaturens 
innflytelse på det tidspunkt dødsstivheten 
(rigor mortis) inntrer.

Vann
Vannet har både fysisk og kjemisk in-
nvirkning på forråtnelsesprosessen. Det 
har en forholdsvis høy egenvarme og 
virker derfor stabiliserende på svingnin-
ger i temperaturen. Det virker også som 
en stabiliserende buffer på forskjeller 
i tilførselen av sure og/eller alkaliske 
elementer. Dessuten er det et viktig for-
tynningsmiddel og kan som sådan bremse 
hastigheten på visse kjemiske reaksjoner. 
Endelig representerer det et forråd av hy-

drogen for alle kjemiske reaksjoner, både 
i humant materiale, hos planter og på det 
mikrobiologiske plan. Dersom vannet er 
salt kan det bremse forråtnelsesprosessen 
mer enn ferskvann, samtidig som vannets 
temperatur er av stor betydning for denne 
prosessen. 

Fordi forråtnelsesgasser er vannløslige, 
kan fuktighet i bakken øke muligheten 
for å oppdage disse ved lukt (likhund). 
I praksis kan dette gjøres ved å presse 
drøyt halvmeterlange, perforerte rør 
med lukket spiss ned i bakken, noe som 
letter muligheten til å lukte seg frem, 
særlig dersom andre, forstyrrende lukter 
vanskeliggjør dette, for eksempel på søp-
pelfyllinger.

Fuktigheten vil videre være nødvendig for 
tilstedeværelsen av både bakterier, sopp-
sporer og forskjellige planteformer som 
hver kan bidra til å fremskynde dekom-
posisjonen. Ofte ser man at lik pakket inn 
i plast eller lignende raskere autolyserer 
enn i de tilfeller der væskene får trenge 
fritt ut i jordsmonnet omkring. I seg selv 
representerer liket et ikke ubetydelig for-
råd av vann som frigjøres når de forskjel-
lige enzymene ødelegger cellene i den 
døde kroppen. Disse enzymene er imi-
dlertid følsomme overfor omgivelsenes 
surhetsgrad, som igjen er avhengig av 
fuktigheten i bakken. Dersom liket in-
neholder mye fett vil vannet kunne hindre 
oksyderingen av fettsyrene, særlig ved lav 
pH-verdi i jordsmonnet (s.u.).
Dersom liket ikke er omgitt av jord el-
ler vann, vil også luftfuktigheten spille 
en rolle. Høy luftfuktighet vil kunne 
forårsake muggdannelse, vanligvis av 
typen Phycomycete, som kan danne 
hvite, vattlignende kolonier. Påvises i 
mikroskop.

Oksygen
Det er velkjent at mange av de faktorene 
som inngår tidlig i forråtnelsesprosessen 
krever tilstedeværelse av oksygen. Derfor 
vil legemer som ligger dypt i bakken, som 
er senket på dypt, oksygenfattig vann eller 
som finnes i store høyder over 2000 meter, 
i mindre grad vise tegn på forråtnelse, noe 



som sammen med den lave temperaturen 
som vanligvis finnes i slike omgivelser 
ytterligere forhindrer denne prosessen. 
Likeledes vil vann som allerede innehold-
er råtnende substanser, blader, planterester 
etc., gjerne være surt og inneholde lite 
surstoff. Derimot vil et tørt og luftig jords-
monn kunne danne et såkalt redoxsystem, 
det vil si der det samtidig foregår en 
oksydasjon og en reduksjon. Reduksjon er 
i kjemisk forstand et opptak av elektroner, 
motsatt: oksydasjon. I praksis vi det si 
tilførsel av oksygen/fjerning av hydrogen 
(oksydasjon) og samtidig tap av oksygen/
tilførsel av hydrogen (reduksjon). 

Bakteriell påvirkning
Etter hvert som autolysen utvikles forsvin-
ner mer og mer av surstoffet i omgiv-
elsene, slik at det på slutten er et nærmest 
oksygenfritt (anaerobt) miljø. Et slikt 
miljø er gunstig for planter og for visse 
kroppsbakterier, spesielt de som lever 
i tarmene, men også for bakterier som 
lever i jorden. De anaerobe bakteriene 
virker direkte på de nærmeste cellene og 
spalter karbohydrater, fett og proteiner til 
forskjellige organiske syrer, gasser og til 
spaltningsprodukter som forårsaker farve-

forandringer og lukt som er karakteristisk 
ved forråtnelsen.
Blant de gassene som dannes ved spalting 
av karbohydrater er metan, karbondioksid 
og hydrogensulfid. Sistnevnte gass kan 
også dannes ved nedbrytning av svovel-
holdige aminosyrer, som proteinene er 
bygget opp av. Disse gassene kan påvises 
ved hjelp av egne måleinstrumenter. Av 
syrer kan karbonsyren melkesyre samt 
fettsyrene eddiksyre og propionsyre 
nevnes som typiske. Også alkohol og 
aceton kan dannes ved forråtnelsen.
Proteiner spaltes i nitrogenholdige 
aminosyrer. Når dette skjer ved forråt-
nelse betegnes spaltingsproduktene som 
ptomainer eller likgifter. Særlig betydning 
har aminosyrene ornithin, som ved spalt-
ing (såkalt dekarboksylering) omdannes 
til putrescin (tetrametyldiamin), samt 
lysin som ved samme prosess omdannes 
til cadaverin (pentametyldiamin). Begge 
sluttproduktene gir en karakteristisk lukt 
ved forråtnelsen. Det er disse to som 
gjenkjennes av likhunder. De regnes av 
mange som giftige og kan absorberes 
gjennom ubeskyttet hud. Da de fordamper 
og lett blander seg med og dels fortrenger 
surstoff, kan de i lukkede rom utgjøre en 

helserisiko for personale som arbeider 
med slikt, dersom ikke maske anvendes. 
Av større betydning er trolig de toksiner 
som avgis av bakterier under forråtnelsen.
Andre aminosyrer kan avspalte nitrogrup-
per (det vil si -NH

3
) og danne ammoni-

akk ved samtidig tilførsel av hydrogen. 
Dersom forråtnelsen skjer oppå bakken, 
vil syrepåvirkningen fra likets spaltning-
sprodukter (karbonsyrer, fettsyrer, ami-
nosyrer) forårsake at vegetasjonen i den 
umiddelbare nærhet går til grunne. Skjer 
den derimot under jorden vil nitrogenet 
kunne opptas av planter og gi økt vekst,  
på samme måte som gjødsling i jord-
bruket. Imidlertid vil en slik lokal 
nitrogenvekst som et nedgravet lik rep-
resenterer, ofte gi en karakteristisk, frisk 
gulfarving av bladene på trærne omkring, 
et fenomen som kalles klorose.
Det er kjent at gassdannelse i lik gjør dem 
oppblåst. Dersom dette skjer i nedgravet 
tilstand vil det, når gassen etter hvert 
forsvinner, bli et søkk i bakken der liket 
ligger, hvilket forsterkes ytterligere ved 
den senere forråtnelsesprosessen.

Artikkelen fortsetter i neste utgave av 
Caput et Corpus.
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