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• “Ulrik,	du	ska	inte	prata	för	mycket	om	din	egen	forskning,	då	kommer	
du	bara	verka	självgod!”	

• Citat:	Cecilia	ST-läkare.
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Bakgrund	- epidemiologi

• Beskrevs redan av Grekerna och Egyptierna

• Global incidens ca 2-8 % (3-4% I Sverige)

• Ca 5000 fall i Sverige / år

• Ca 8,5 miljoner i världen / år

• 18% av maternell mortalitet (75.000/år)

• 3-40% av perinatal mortalitet (500.000/år)



Följder	av	PE	senare	i	livet

• Maternella:
• Ökat	risk	för	hypertoni(!),	tidig	hjärtdöd,	DVT,	ischämisk hjärtsjukdom,	
stroke,	typ	2	diabetes,	njursjukdom	och	evt.	cancer?.

• Fetala:
• Ökat	risk	för	hjärt-/kjärlsjukdom,	preeklampsi,	atopiska	sjukdomar?	
Dålig	växt?



Definitioner

• Preeklampsi är ingen sjukdom, men ett syndrom!

• Enligt ISSHP (International Society for the Study of Hypertension in pregnancy) 
definieras PE som ”de novo hypertension (BT≥140/90) after 20 weeks of gestation
in combination with significant proteinuria (≥300 mg /24h)”

• Gestationell hypertoni: de novo hypertoni (BT≥140/90) utan proteinuri.

• Essentiell hypertoni: etablerat hypertoni innan graviditeten.

• Superimposed preeclampsia: essentiell hypertoni, som kompliceras av proteinuri
efter v. 20+0.



Preeklampsi	– definitionen	ändras

• 2013	ACOG
• 2014	ISSHP



Preeklampsi	– definitionen	ändras

BT	<	140/90 160/110	>	BT	>	140/90		 BT	>	160/110

Graviditetshypertoni

Proteinuri Symptom Biomarkörer

Lätt till	måttlig
preeklampsi

Svår preeklampsi



Preeklampsi	– definitionen	ändras

• 2014	ISSHP

Ref:	Pregnancy	Hypertension:	An	International	Journal	of	Women’s	Cardiovascular	Health	4	(2014)	97–104	





Etiologi -”Teoriernas sjukdom”

• Hereditet Mor-dotter	– hypertoni
• Immunologiska	aspekter Nullipara

Spermaexponering
Äggdonation
”Ny	Pappa”

• Hyper/dyslipidemi VLDL,	total-glycerider,	
Omega-3/Omega-6

• Koagulationsrubbningar Leiden	mutation	factor V
Protein	C,	S	ATIII	brist



Riskfaktorer för PE

• Familje historia (mor-dotter 8x)
• Primiparitet (3x)
• Ålder (<20 or >40)
• Paternella faktorer
• Etnicitet
• Livsstil
• -multipla partners
• -stress
• -(rökning)



Riskfaktorer för PE

• System sjukdomar
• -diabetes mellitus (10-30%)
• -njursjukdom
• -hypertoni (30%)
• -obesitas
• Placenta 
• -duplex (5-10x)
• -mola (även innan v 20)
• Prediction rate ca. 30-35% vid 5% falskt positiva



Graviditetskomplikationer	vid	PE

• IUGR	- Intra	Uterine	Growth	Restriction	25-30%
• Ablatio placentae	(Abruptio placentae)	<1%
• Eclampsia	1%
• HELLP	syndromet ca	5%
• Lungödem
• DIC
• Intrakraniella blödningar
• Hjärtsjukdom



Placentära graviditetssyndromet	

PE IUGR

IUFD

Ablatio



Preeklampsi – En	tvåstegssjuka
I II
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The	2-stage	model



Placenta



Placenta



Intervillous	space

Decidua

2.	Interstitial

1.Endovascular

Villi

Spiral	artery

Extravillösa cytotrofoblaster
(EVT)	invasion
•Endovaskulära EVT-”pluggar”
Skapar hypoxi som driver	på
feto-placental	angiogenes och
förhindrar oxidative	stress	

•Interstitiella EVT- invaderar
spiral	artärerna och
myometriet ca 3-5	mm	

VEGF
PlGF

Placenta	utveckling <10	gestationsveckor

modifierad	från	V.Chaddha	et	al.	2004



•Pluggarna försvinner

•Interstitilla EVT-modifierar
spiralartärerna till	passiva
kanaler.

•Myometriet invaderas till	ca
3-5	mm	djup.

Intervillous	spaceVilli

Decidua Spiral	artery

Interstitial

modifierad	från	V.Chaddha	et	al.	2004

Placenta	utveckling >10	gestationsveckor



Placentan-moderkakan



Placenta	vid	preeklampsi

•Reducerad
perfusion	
/reperfusion
•Hypoxi/	
oxidativt stress	
•ROS
•

•Inflammation

•Apoptos
•Endotelskada

•Makrofager



Powe et	al	Circulation 2011



Preeklampsi –
en tvåstegssjuka

Uneven blood flow to	the	placenta Oxidative	stress

Inflammation

Altered	angiogenesis

Maternal	endotheloisis	
with	kidney	damage	–
maternal	symptoms



Angiogenes /anti-angiogenes



Levine	et	al	NEJM	2004

PlGF/	sFlt-1



Preeclampsia	the	two-stage	
model

Genetic	factors Environmental	Factors Immunological	factors

Impaired	placentation	–
shallow	invasion	of	
maternal	spiral	arteries

Uneven	placental	blood	
flow

Stage	one
First- and	second	
trimester

Stage	two
After	20	weeks	of	
gestation

Placental	oxidative	stress	– production	and	release	
of	placental	factors		

Maternal	endotheliosis	and	glomerulo-endotheliosis

Maternal	symptoms	– Hypertension	and	proteinuria



Normal	placenta

•Villous	längd:	 60	km
•Villous	yta 11	m2

•Kapillär längd:	 233	km
•Blodflöde: 600	mL/min

fråm	P.	Kaufmann	et	al.	2000	and	T.M.	Mayhew	et	al.		2004



Preeklampsia - IUGR	placenta

•Villous	längd:	 30	km
•Villous	yta 6	m2

•Kapillär längd:	 110	km

=	½
From		T.M.	Mayhew	et	al.		2004

•Infarkter
•Thrombos
•Inflammation



Placentära graviditetssyndromet	

PE IUGR

IUFD

Ablatio



Modified	two-stage	model

Up-regulated placental synthesis of 
fetal hemoglobin 

Endotheliosis in maternal vessels 
and glomeruli – podocyte damage

Maternal hypertension and 
proteinuria

Maternal hemoglobin- and heme-
defense is overwhelmed

Stage one Stage two
Powe et	al	Circulation 2011



Stage one Stage two

Weeks of gestation

Preeclampsia

Strain on 
scavenging 
systems

Early onset
Late onset

34 weeks 

Normal pregnancy



Stage one Stage two

Weeks of gestation

Preeclampsia

Strain on 
scavenging 
systems

Early onset
Late onset

34 weeks 

Normal pregnancy

Treatment with scavengers



Klinik

Preeclampsia

Symptoms
Blurry	vision
Head	ache
Epigastralgia

Lab	findings
Urate,	creatinine,	
cystatin-c,	thrombocytes,	
transaminases,	albumin

Clinical	signs
Edema
Hyper-reflexia

PE	is	defined	as	de	novo	hypertension	(bp≥140/90)	after	20	weeks	of	
gestation	in	combination	with	significant	proteinuria	(≥300	mg	/24h)	(ISSHP	
definition).	



Kliniska manifestationer
A1. Mild Preeklampsi

njurarna påverkas
-proteinuri, inga symptom

A2. Svår Preeklampsi
multipla organ -ödem

-nedsatt urinproduktion
-viktökning
-huvudvärk
-synrubbningar

A3. Eklampsi (ca 1%)
Central nervous system -huvudvärk

- epigastralgi
-hyperreflexi
-kramper
-ofta snabb bt-stegring

A4. HELLP syndrome (5-8%) -epigastralgi



“Toxprover”	+	undersökningar

A1. Mild Preeklampsi
-urinsticka
-24-hrs urinsamling (>300 mg total)

A2. Svår Preeklampsi
njurar -urat

-Cystatin C, kreatinin
-vikt
-diures

blod -EVF, haemokoncentration
-trombocyter
-koagulationsfaktorer
-Hb

A3. Eclampsia
Central nervous system -hyperreflexi

A4. HELLP syndrome - LD
liver and blood -ASAT /ALAT

-Trc



Klinisk handläggning



Levine	et	al	NEJM	2004

PlGF/	sFlt-1



Farmakologisk behandling

-Alltid antihypertensiv behandling om BT >150/100 mmHg 

Viskén - Pindolol (ß1ß2-blocker)
Adalat – (Ca-antagonist)
Nepresol - Dihydralazine
(vasodil)
Trandate - Labetolol (ß, α –
blocker)
Methyldopa 

-Krampförebyggande magnesiumsulfat
diazepam (krampbeh.)

-(Vätskebalans) furosemide (diuretika)
-Koagulationsfaktorer färskfrusen plasma

trombocyter



Farmakologisk behandling



Farmakologisk behandling



Fosterövervakning

•SF mått

•Ultraljud
-AFI
-tillväxt
-blodflöden (Doppler)

•CTG



Klinisk	handläggning	– När	ska	vi	förlösa?

• < V. 34+0 
• Strategi - Försök att förlänga graviditeten så 

mycket som möjligt.
• Diagnosen säkerställas. 
• Klinisk undersökning – (BT x 6, urin, reflexer, 

ödemer, stetoskopi(!))
• CTG x 3
• Corticosteroider (Betapred 12mg 2 ggr med 24 t 

intervall)
• UL – flödesmätning och tillväxt
• Evt. blodtryckssänkande beh.
• Evt. Magnesumsulfat-infusion.
• Evt. Förlossning (oftast sectio)



Klinisk	handläggning	– När	ska	vi	förlösa?

• V. 34+0 – v. 37+0 
• Strategi – Försök att fastställa bästa 

förlossningstidpunkt. (Trenden går mot mer aktiv 
förlossningsstrategi i denna grupp).

• Undersökningar och behandling som vid <34+0.
• Evt. induktionsförsök, men ofta sectio.

• > v. 37+0 
• Strategi – Förlossning (induktion alt. sectio vid 

svår PE).

Hypotat.	2009



Klinisk	handläggning	– När	ska	vi	förlösa?

Ref:	Pregnancy	Hypertension:	An	International	Journal	of	Women’s	Cardiovascular	Health	4	(2014)	97–104	



Definition av Eklampsi

Generella kramper under graviditet, förlossning eller 
de första veckorna efter förlossning hos patienter med 
preeklampsi, och som inte kan förklaras av andra
orsaker, exempelvis epilepsi.



Eklampsi föregås i de flesta fall av kliniska tecken
på preeklampsi.
• Den kliniska bilden domineras av hypertoni men 

saknas i 16 procent. 
• Proteinuri förekommer i regel, men saknas hos 14%.
• Generella ödem och abnorm viktökning är

vanligt förekommande, men saknas i 24%.
• Svår frontal eller occipital huvudvärk, 

synstörningar, ljuskänslighet 59-75 %.
• Total avsaknad av subjektiva symtom före det

eklamptiska anfallet rapporterades hos 17 %

Diagnos av eklampsi



Differentialdiagnoser till eklampsi

• Cerebrovaskulär lesion (blödning, brustet aneurysm, cerebral venös trombos etc)
• Hypertensiv encefalopati
• Krampsjukdom
• Hjärntumör
• Metabol sjukdom (diabetes, hyponatremi) 
• Trombotisk trombocytopen purpura
• Cerebral vaskulit
• Meningit/sepsis
• Intoxikation



Behandling och prevention

• Förhindra CNS blödningar och allvarliga ödem

• Blodtryck!!
Målblodtryck är ett systoliskt blodtryck <150 mm Hg och 
ett diastoliskt blodtryck på 80-100 mm Hg.

• Vid HELLP eller placentaavlossning med misstänkt 
koagulationsrubbning eftersträvas att BT inte överstiger 
140/90mm Hg.
• Postpartum blodtrycks-kontroll bör vara aggressiv.



Akut omhändertagande
Stabilisering av vitala funktioner:
• A. Airway - luftväg; bitblock, svalgtub, kantarell
• B. Breathing - andning; syrgas, saturation 
• C. Circulation - cirkulation; intravenös infart, 

blodtrycksövervakning och EKG
• D. Drugs - läkemedel; MgSO4, bolusdos 4 g och därefter

kontinuerlig infusion 1 g/h, samt anti-hypertensiv
behandling med labetalol, hydralazin
• Vid upprepad kramp under pågående

magnesiumbehandling ges ny MgSO4 bolusdos 2 g och
fortsatt infusion ökas till 1,5 g/h   



Blodtrycksbehandling
Symptomens svårighetsgrad avgör adm. sätt

• Labetalol (200 mg p.o., 50mg iv.)
• Nifedipin (10 mg p.o.)
• Hydralazin (2,5 mg i.v. – upprepas gärna!!)



Krampbehandling
Magnesiumsulfat

• Magnesium är en NMDA-antagonist. Vid 
behandling kan magnesiumsulfat blockera NMDA-
receptorn och en cerebral vasodilatation sker med 
minskad cerebral ischemi som följd.

• Magnesiumsulfat är också en kalciumantagonist. 
Genom att sänka halten av intracellulärt kalcium 
påverkas och begränsas transporten av substanser 
som bidrar till cerebralt ödem.



Krampbehandling
Magnesiumsulfat

• 4 g magnesiumsulfat ges iv under 5 minuter
• Underhållsdos efter startdos: infusion 1 g 

magnesiumsulfat/tim under 24 tim
• Vid recidiverande krampanfall: 2-4 g iv under 5 

minuter, åtföljt av infusion
• Behandling skall pågå till 24 timmar efter förlossning

eller 24 tim efter sista krampanfall.



Biverkningar
• De allvarligaste biverkningarna är andningsdepression och andnings/hjärtstillestånd.
• Effekterna är relaterade till dos; terapeutisk serumkoncentration är 1,8-3,0 mmol/L.

• Senreflexer (patellar) försvinner vid 3,5-5 mmol/L, 
• Andningsdepression uppträder vid 5-6,5 mmol/L
• Hjärtstillestånd vid >12,5 mmol/L (194).

• Övervakning av kvinnan vid magnesiumsulfatbehandling görs genom regelbunden 
undersökning av senreflexer och andningsfrekvens. Vid bibehållna patellareflexer är det 
ovanligt med toxiska effekter.

• Magnesium utsöndras via urinen. Kvinnor med nedsatt njurfunktion har en ökad risk för 
toxiska effekter om inte dosen reduceras. Att följa timdiuresen är speciellt viktigt i dessa fall.

• Antidot till magnesiumsulfat är kalciumglukonat.



Förlossning
• Vid eklampsi skall kvinnans tillstånd stabiliseras och 

förlossning förberedas.
• Urakut sectio skall inte utföras innan kvinnans tillstånd är 

stabilt!
• Vaginal förlossning kan väljas efter v32.
• Om inte den fetala bradykardin har hämtat sig efter 9 min 

bör man förlösa med sectio.



Cerebrala komplikationer vid (pre)eklampsi



Dödsorsaker



-Blödningar
-Ödem
-Infarkter

Illustrations: Williams’ Obstetrics, 23rd ed.



Blödningar

USA:		2005:	

• 15-35	per	100,000	
graviditeter



Cerebrala ödem



Typiska MR fynd < 24 timmar efter eklampsi
(och preeklampsi med neurologiska symptom!)

Hyperintense T2 lesions 

= brain edema

parieto-occipital lobes 

Also present in various 

other regions: basal 

ganglia/cerebellum



Hemorragiska infarkter

• Ffa spontant ruptur av Charcot-Bouchard microaneurysms ( the 
penetrating branches middle cerebral artery)

• Prognos: 50 % mortalitet and 50% någon form av morbiditet

• CAVE systoliskt bp >160 mmHg !



Varför får man cerebrala infarkter vid 
(pre)eklampsi? 

•  BP  ® vasoconstriction

• ¯ BP  ® vasodilation

Cerebral autoregulation



Cerebral autoregulation

Autoregulatory
breakthrough



“Sausage string” fenomen



Sudden increase in       +
blood pressure

Endothelial cell
dysfunction

hydrostatic pressure
(Sausage string)

Cerebral hyperperfusion
exceeding upper limit 
of autoregulation

Extreme vasospasm + 
Forced vasodilation

Disruption of
blood-brain barrier

Vasogenic edema
Formation Cortical blindness, 

Convulsion, coma

Pathogenesis 
eclampsia



Maternella hälsorisker	– hjärtat	vid	PE



Maternella hälsorisker – hjärtat vid	PE



Maternalla hälsorisker – hjärtat vid PE

• Cardiovascular	burden	in	pregnancy	that	is	exacerbated	in	PE.
• Many	risk	factors	of	PE	are	also	indicative	of	cardiovascular	disease.	
• PE	is	related	not	only	to	placental	insufficiency	but	also	to	the	ability	of	the	
maternal	cardiovascular	system	to	adapt	to	placental	dysfunction.	

• Rek:	Google	“Basky Ted	talk”.	



Placentära graviditetssyndromet	

PE IUGR

IUFD

Ablatio



Kardiella graviditetssyndromet	???	

PE IUGR

IUFD

Ablatio



Nationella rekommendationer för
efterkontroller

• Patienter	som	utskrivas	med	blodtryckssänkande	mediciner	–kontroll	på	
vårdcentral	efter	2	veckor.
• Skriftlig	information	med	diagnos,	åtgärder,	risker	och	uppföljning.
• Alla	rekommenderas	läkarbesök	(obstetriker	ell distriktsläkare)	3	
månader	post	partum.	
• Efter	early onset- eller	svår	PE	(även	HELLP)	alltid	uppföljning	hos	
obstetriker	och:	
• 1)	Utredning	beträffande	antofosfolipidsyndrom (och	evt trombofili-
utredning).	
• 2)Proteinuri i	morgonurin	– om	positiv	remiss	till	nefrolog
• 3)	Information	om	långtidsrisker	– livsstilsråd.	
• 4)Årlig	uppföljning	av	vikt,	BT	och	p-glucos (på	vc)
• 5)Tidig	kontakt	med	SPEC-MVC	vid	nästa	graviditet	(ca	v	12).



Thank	you	for	your	attention


