Ett glas vin
kan väl inte

skada?

Ett glas vin kan väl inte skada?
Kvinnors dryckesvanor skiljer sig idag markant från hur det var för bara några
år sedan. Vid trettio har man ofta hunnit skaffa sig vanor man trivs med - ett
glas vin efter jobbet, i goda vänners lag eller till en god middag. Detta betyder
ofta samvaro och avkoppling, något som ger guldkant på tillvaron. Ett eller ett
par glas vin innebär i sig inga problem, konsten är att bryta vanan när det
behövs. Och det gör det när man är gravid.
Forskare i alla länder är idag överens om att alkohol kan skada det växande
barnet. Exakt när och i vilken utsträckning vet man inte. Däremot vet man med
säkerhet att när den gravida kvinnan dricker, dricker också barnet!

Faktaruta
Idag dricker vi alkohol på ett helt annat sätt än för bara tio år sedan.
I synnerhet gäller detta män och kvinnor mellan 20 och 30 år. Vi dricker
oftare och mer än tidigare. Alkoholkonsumtionen har gått upp 25% bara
de senaste sju åren.

”Barnet blir väl bara
lugnare om det får
lite alkohol i sig.”

”Man ska väl inte behöva avstå från
allt bara för att man är gravid? Ett glas
vin lite då och då kan väl inte skada?”

”Varje gång vi går bort tjatar
folk på mig. Men, ett glas vin
kan du väl ta? De verkar ha
svårt att acceptera att jag inte
vill dricka när jag är gravid.”

”

”Ett glas vin måste man
väl kunna ta! Det skulle
vara dötrist om min fru
inte drack någonting
under hela graviditeten.”

”I Sydeuropa dricker
ju kvinnorna vin
hela dagarna, fast
dom är gravida!”

Faktaruta
En svensk studie har visat att var tredje kvinna fortsätter att dricka alkohol
efter att hon fått veta att hon väntar barn. En femtedel av alla gravida
kvinnor dricker alkohol tre till fyra gånger per vecka!

Visste du att:
Kvinnor har annorlunda enzymer jämfört med män som gör att de inte
bryter ner alkohol lika effektivt.
Kvinnor väger ofta mindre än män och en mindre kropp tål inte lika
mycket alkohol. Kvinnans hjärta och lever är dessutom känsligare för
alkohol än mannens.
Kvinnans kropp innehåller mer fett och mindre vatten än mannens.
Eftersom alkohol späds ut i vatten får kvinnan snabbare högre
koncentration av alkohol i blodet.
Hormonerna gör också att kvinnor blir mer påverkade före och under
menstruationen.
Kvinnor förbränner alkohol långsammare och är därmed påverkade
under längre tid än vad män är.

Vad händer i din kropp när du
dricker?
För varje klunk vi dricker rusar miljarder alkoholmolekyler ner via matstrupen
till magsäcken och tarmsystemet. Alkoholmolekylerna passerar snabbt och lätt
tunntarmens flimmerhår och går ut i blodomloppet. Blodet transporterar
sedan runt alkoholen till varje del av kroppen. Efter ungefär en timme har
alkoholen nått kroppens alla celler. När alkoholen når hjärnan påverkas våra
nervceller och vi upplever njutning och känner oss avslappnade. Alkoholen
påverkar alla våra sinnen och hela centrala nervsystemet trubbas av.

Vad händer i din bebis kropp när du
dricker?
Det växande barnet är oändligt mycket känsligare för alkohol än en vuxen.
Visserligen fungerar moderkakan som ett skydd för att orenheter i moderns
blod inte ska passera in till fostret, men idag vet man att vissa skadliga ämnen
ändå tränger igenom. Alkohol är ett sådant ämne. Alkoholmolekylen är så
liten att den med lätthet passerar genom denna barriär. Alkoholen går sedan
via fostret ut i fostervattnet. Det innebär att fostret kissar, dricker och formligen
badar i alkohol.
För en liten bebis som ligger i din mage är till och med relativt små mängder
alkohol tillräckligt för att den ska bli medvetslös. När alkoholen har passerat
moderkakan går den direkt till fostret som ligger helt oskyddat. Fostrets lever
är alldeles för liten och outvecklad för att kunna bryta ned alkoholen. Med
begränsat blodflöde minskar tillförseln av syre och näring, detta i ett skede då
kroppens celler förökar sig med över 200 000 celler per minut. Cellernas
delning, utbredning och rörelser störs och fostret växer inte som det ska.
Människans hjärna är uppbyggd av mer än hundra miljarder nervceller. De är
förbundna med varandra i enorma nätverk där varje cell kan ha kontakt med
tusentals andra celler. Om den blivande mamman dricker alkohol kan
nybildningen av hjärnceller avstanna och ordningen i hjärnan störs. Detta
innebär att celler inte delar sig tillräckligt och att de inte mognar som de ska.
Även om de har mognat så kan olika störningar, som exempelvis alkohol, göra
så att celler skrumpnar ihop och dör.

Faktaruta
Alkoholkoncentrationen blir lika hög i fostrets blod som i ditt när du
dricker och även barnets hjärna och centrala nervsystem påverkas. Det
finns inga tillförlitliga uppgifter om vilka halter ett foster klarar. Man har
dock kunnat konstatera att alkoholintag under graviditeten utgör en
vanlig orsak till många fosterskador, vilket ökar risken för att barnet efter
födseln kan få fysiska och psykiska men. En annan sak man riskerar är att
fostret inte ska bli livsdugligt och att graviditeten avbryts med missfall.

Det här är hjärtat på ett fyra veckor
gammalt embryo. Hjärtat har redan slagit
i sju dagar. Ändå känner de flesta kvinnor
inte ens till att de är gravida.

Det är under de tre första månaderna av
graviditeten som fostrets organ bildas.
Nervceller bildas och kopplas till varandra
på ett mycket välordnat sätt - hjärnan
börjar nu utvecklas.

Från och med den tredje månaden ser
din bebis ut som en liten människa i miniformat. Ansiktet har fått sina mänskliga
drag och alla organ sitter på rätt plats.

Vilka risker tar du om du väljer att
dricka alkohol under graviditeten?
Foster reagerar olika på alkohol precis som vi vuxna. Varje år föds ett antal
barn med relativt små, men uttalade symptom och skador. Idag diskuteras
om detta kan bero på att mamman druckit alkohol under graviditeten.
Dessa skador är inte alltid tydliga från födseln och diagnosen kan komma
först lite senare när barnet visar avvikelser i sin intelligensutveckling eller har
koncentrationssvårigheter. Detta brukar inträffa i skolåldern och då har det
ofta gått så lång tid att man kanske inte tänker på alkoholen som orsak.

Faktaruta
Om den blivande mamman är gravt alkoholiserad riskerar hon att föda
ett barn med fetalt alkoholsyndrom, FAS. I Sverige föds cirka 50 barn om
året med fullt utvecklat fetalt alkoholsyndrom. FAS-barn har låg födelsevikt, är kortare än andra barn och får ett avvikande utseende. Dessutom
har barnen hjärnskador och drabbas därför av exempelvis hyperaktivitet,
koncentrationssvårigheter, motoriska störningar och inlärningsproblem.

Faktaruta
Alla dessa enheter innehåller lika mycket alkohol:
1 drink
4 cl sprit
(40 %)

1 glas vin
13 cl
(12 %)

1 starköl
33 cl
(5 %)

1 cider
33 cl
(5 %)

1 folköl
45 cl
(3,5 %)

”
”Idag vet forskarna att om man mäter alkoholmängden
hos en blivande mamma finner man exakt samma mängd
i fostrets blodomlopp. Ett glas vin i en stor kropp kan man
tycka inte är så mycket, men för ett litet, litet foster är det
väldigt mycket. Hur skulle man reagera om en mamma
satt och matade sitt barn med vin i nappflaskan? Det är
precis samma sak när vi dricker under graviditeten.”
Mona Göransson, barnmorska

Valet är väl ganska enkelt?
En ny liten människa är på väg. Den enda värld hon eller han känner till är
den värld du och din partner erbjuder. En växande bebis hänger med i uppoch nedgång, ilska och glädje. Barnet kan inte tolka utan bara känna det som
sker runt omkring - hon eller han växer av den mat och kärlek ni ger. Det är
ert barn, men ändå bara till låns, nu och för alltid.
Ingen kan svara på hur mycket alkohol ditt barn klarar av utan att dess
utveckling hämmas. Även om det sociala trycket från vänner och bekanta
ibland kan vara starkt, så glöm inte, att det du dricker kan vara den
avgörande faktorn som hindrar ditt barn från att utvecklas på bästa sätt.

”Det är en så kort period man
behöver avstå och då tycker
jag att valet är så lätt.”

”Jag kände aldrig att jag
gav upp något, det kändes
så självklart. Jag ville ju
inte vara orsaken till att det
hände mitt barn något.”

”Det är ju en sån
otrolig belöning!”

”Det är så mycket man
själv inte kan påverka,
därför gjorde jag allt som
stod i min makt för att
barnet skulle må så bra
som möjligt.”

”

”Om man tycker att man
har fått göra uppoffringar,
så är det värt det flera
gånger om när allt
förhoppningsvis har gått
bra och man får den här
lilla bebisen.”

”När man blir gravid så har man ett väldigt stort
ansvar för barnet som växer i magen. Och jag tror
man ska ta det ansvaret på väldigt stort allvar,
samtidigt som man ska ha roligt, såklart. Men det
kan man ju ha utan att dricka alkohol.”

Är du orolig?
Det är inte ovanligt att blivande mammor var påverkade av alkohol när barnet
blev till eller drack alkohol innan de fick reda på att de var gravida.
Detta behöver inte vara något att oroa sig för. Idag vet man säkert att från
befruktningstillfället och fram till första uteblivna mensen påverkas inte
embryot om mamman dricker alkohol.
Om du ändå känner dig orolig eller har frågor, kan det kännas skönt att tala
med en barnmorska. Din barnmorska är van vid alla typer av frågor, inte minst
frågor om alkohol. Våga fråga och du får säkert bra svar och information.
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