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Bakgrunn: Terapeutisk hypotermi (TH) av nyfødte med moderat-alvorlig perinatal asfyksi
reduserer forekomsten av varige hjerneskader og ble innført ved norske nyfødtavdelinger i
2007. Lav Apgar skår og/eller metabolsk acidose i kombinasjon med moderat/alvorlig
hypoksisk-iskemisk encefalopati (HIE) er indikasjon for TH.
Formål: Å beskrive forekomst av perinatal asfyksi, HIE og avvikende cerebral MR-undersøkelse blant barn med perinatal asfyksi i Sør-Trøndelag før og etter implementering av TH.
Metode: En populasjonsbasert, retrospektiv studie av nyfødte med gestasjonsalder ≥36 uker
innlagt ved nyfødt intensiv avdeling ved St. Olavs hospital med hoveddiagnose perinatal
asfyksi i perioden 2003-2011. Pasientene ble valgt ut basert på diagnosekoder, innleggelse
≥24 timer, og biokjemiske og kliniske kriterier forenlig med perinatal asfyksi. Nyfødte med
medfødte misdannelser eller syndromer ble ekskludert.
Resultater: Av 33.719 levendefødte oppfylte 255 inklusjonskriteriene (forekomst 7.6 pr 1000
levendefødte). Blant de inkluderte barna var det ingen forskjell i andelen med lav Apgar skår
eller pH i navlesnorsblod før og etter TH, men forekomsten av HIE økte fra 36 til 54%
(p<0,05). Avvikende cerebral MR ble funnet hos ca. 5% av de inkluderte i begge perioder.
Konklusjon: Forekomsten av HIE ser ut til å ha økt etter implementering av TH selv om
andelen med lav Apgar og pH i navlesnorsblod ser ut til å være stabil. Moderate/alvorlige
avvik på MR caput er sjelden i denne populasjonen. Den økte forekomsten av HIE kan være
relatert til økt oppmerksomhet på nevrologiske symptomer.
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