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Pregnancy and the liver

Lab.tests:
• ALT, AST, GGT, bilirubine unchanged
• INR ≤ 1.0, Fibrinogen 4-5
• Increased Cholesterol, TG, ALP, alfafetoprotein
Increased liver metabolism
(glucogenes, lipolys, koag.factors, steroid-metabolism, decreased bile-duct motility)
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Graviditet och leversjukdom -

Leverpåverkan komplicerar 3-5% av alla graviditeter
Preexisterande leversjd:
• Autoimmun
• Viral
• Metabol
• Cirkulatorisk
Incident leversjd:
•DILI (läkemedelsutlöst)
•Akut viral hepatit (A,B,E)
•CMV, HSV
•Gallsten, kolecystit
•Levervenstrombos

Incident eller
Preexisterande leversjd
8%

Okänd
6%

Sepsis,
postop/placenta
komplikation
23%
Ch’ng CL et al. Gut. 2002;51:876-80.

Leversjukdom specifik
för graviditet
63%

•
•
•
•
•

Preeklampsi, eklampsi
HELLP
Akut fettlever under graviditet
ICP ”Hepatos”
Hyperemesis gravidarum
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Leversjukdom som inte är relaterad till graviditet:
tolkning av lab-data
• Hepatocellulär skada
• ALAT, ASAT (och LD)
• Kolestas
• ALP, GT
• Bilirubin, INR och albumin speglar leverfunktion (sena markörer), TPK
sänkt vid portal hypertension (splenomegali). Alfafetoprotein (AFP)
markör för hepatocellulär cancer
• ALP och AFP förhöjda vid graviditet, albumin sänkt, övriga
leverrelaterade prover påverkas inte av graviditet
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Leversjukdom som inte är relaterad till graviditet
- utredning
• Utredning som vanligt (nästan)
• Hepatocellulär bild
• Hepatit A, B, C, D (vid hepatit B), HS
• Autoimmun hepatit, metabol sjd, alkohol, läkemedel
• Kolestatisk bild
• Enbart ALP: ej forts utredning
• Primär biliär kolangit (PBC), primär skleroserande kolangit (PSC),
läkemedel, sällsynta genetiska tillstånd
•

Blandbild
• Läkemedel, cirkulatorisk leversjukdom
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Basal leverutredning
•

Anamnes och status
•
•
•

•

Hepatocellulär bild
•

•

Riskbeteende, anamnes på
läkemedel/naturläkemedel
Metabolt syndrom (DMT2, hypertoni,
dyslipidemi, obesitas)
Leverstigmata

Hepatitserologier, autoantikroppar (ANA,
SMA, LKM), elfores/proteinfraktioner,
järnstatus

Kolestastisk bild
•

Antikroppar mot mitokondrier (AMA),
radiologi (ultraljud); överväg MRT/MRCP
om mistanke om PSC
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Kolestatisk bild/ikterus och graviditet
1. Extrahepatisk: gallsten, pancreas, cirkulatorisk
2. Autoimmun: PSC, PBC
3. Metabola och monogena sjd: Gilberts, Dubin-Johnsson, Rotor,
Crigler-Najjar…
Gallstenar:

Gallsyror:

kolesterolberoende
minskad gallblåsemotilitet vid: graviditet, snabb
viktnedgång, diabetes, TPN
dominans kvinnor, övervikt
Utsöndring av kolesterol är beroende av gallsyror
Relaterat till klåda under graviditet och ICP.
Ökad kolesterolutsöndring under graviditet
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Fokala leverförändringar
• Malignitet ovanligt (men händer)
– Bakomliggande leversjukdom/cirros, spec hepatit B

• Benigna förändringar
• Cystor, hemangiom och fokal nodulär hyperplasi
• Behöver inte följas upp
• Adenom
• Kan växa och rupturera under graviditet
• Op före graviditet om stor (>5cm)
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Hepatiter
• Transaminaser vid akut sjd: 10-100, oftast 20-40
• Hepatit A
• anti-HAV IgM vid akut sjukdom, anti-HAV IgG kvarstår livet ut

• Hepatit B
•

HBsAg posit, anti-HBc
•

Immunoglobulin och vaccin till barn, nukleos(t)idanalog till moder i vissa fall. Hög virusbörda=hög risk för
smitta till barnet, upp till 90%

• Hepatit C
• Oftast kronisk, specifika rutiner/behandling saknas vid graviditet. Transmission ca 5%

• Hepatit E
•

I sen graviditet vanlig orsak till akut leversvikt indiska subkontinenten samt Syd-och MellanAmerika

• Herpes simplex
•

Farlig, behandlingsbar (acyclovir), cutana lesioner saknas vid 50%, PCR för diagnos
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Kronisk HBV och graviditet
• Förlopp påverkas normalt
inte
Graviditet
Hep B
• Virusöverföring ffa under
förlossning
• Akut HBV i 3:e trimestern
kan ge svår sjd hos mor och
barn (50% risk för
transmissions)

Preventivt arbete på MHV:
Smittsamhet?
Virusbörda?
Behandling?

Preventionsgrad?
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Risk att utveckla kronisk hep B:
• >90% om perinatal smitta
• 20-40% om smitta i
småbarnsåldern
• <5% om smittad som frisk
vuxen

Prevention av vertikal
smitta avgörande för
att hindra individuell
och global sjuklighet i
kronisk hep B

Vertikal smitta:
• Preventionsprogram sänker
risken för vertikal smitta från
10-90 % till 1-2 %
• 0-1 fall/år i Sverige

• 2005: Barn från endemiska
områden vaccineras
• 2016: Kostnadsfri vaccination
rekommenderas till alla
spädbarn (FMH och regioner)
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INFPREG - HEPATITER
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Autoimmun hepatit
Kronisk parenkymsjukdom.
– Transamiansstegring av varierande grad (normal-40)
•
•
•
•

Kan debutera vid barndom, cirros förekommer hos gravida
Trötthet, amennore, IgG
Diagnos: ANA, SMA, LKM-ak, IgG, biopsi för att säkerställa diagnos
Livslång beh

• Ofta lugn under graviditet, skov ngn månad efter partus
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Primär biliär kolangit (PBC)
• Kronisk kolestatisk leversjukdom
• Diagnos: Antikroppar mot mitokondrier, spec M2-antikroppar,
förhöjd IgM, biopsi behövs inte
• Behandling ursodeoxykolsyra
• Ibland svår klåda, förvärras under graviditet (liknar då hepatos)
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Behandling av klåda (generellt)
❖

Antihistaminer verkningslösa

❖

Ursodeoxykolsyra (för ICP)

❖

Återfuktande hudkräm (karbamid)

❖

Questran, från 2 g x 2 till 4 g x 3

❖

Rifampicin 300-600 mg dagligen

❖

Naltrexon 50 mg/d (börja med 12.5-25 mg/d)

❖

SSRI i vanliga doser

❖

UVB-beh, plasmaferes, MARS, nasobiliär sond

❖

Levertransplantation
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Kronisk leversjukdom och graviditetsutfall

Levercirrhos?

Nej

Ja
+ portal
hypertension

God chans till lyckad
graviditet
Risk för
komplikationer

Ökad/stor risk för
komplikationer
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Graviditet vid levercirros
Graviditet är ovanligt hos kvinnor med lever cirrhos
-Incidens cirros: 45/100.000 kvinnor i fertil ålder
- cirrhos förekommer ffa postmenopausalt
- associerat med anovulation och amenorre
Allt vanligare?
- framgång i behandling av cirrhos?
- assisterad befruktning mer tillgängligt?
- Antal förlösta cirrotiker/år ökat senaste 10 åren i USA
Morbiditet och mortalitet är påtaglig
- grad av cirros och portal hypertension mer avgörande än
underliggande leversjukdom (MELD-score >10 avråda?)
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Levercirros- vad är det för något?
Hep B/C

Alkohol

NAFLD
Annan
metabol

Kronisk
leversjukdom

Kompenserad
cirros

Dekompenserad
cirros

Död/
transplantation

Autoimmun

Annat

Kryptogen

Dekompensation:

§ Varixblödning
§ Ascites
§ Leverencefalopati

18

9

Portal Hypertension
Normalt tryck i
v. porta 1-5 mm Hg

>10 mm Hg: Varicer
>12 mm Hg: Blödning
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Portal Hypertension
TRYCK =
FLÖDE x RESISTENS
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Handläggning av icke-blödande varicer

Primärprofylax
– Icke-kardioselektiv
betablockad
(propranolol, carvedilol)
– Ligaturbehandling
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Maternell risk?
Huvudsaklig risk för maternell mortalitet är blödning fr varicer
• rapporterat hos 5 - 20 %
• oklart om blödning innan graviditet ökar risken
• mortalitetsrisk 5 %?
• individuell riskbedömning svår

Risk

Endoscopy surveillance

1st trimester

2nd trimester

3rd trimester

Ökat maternellt blodflöde, inkl. portaflöde
Ökat tryck på v.porta, v.cava och kollateraler
Krystning/valsalva under förlossning:
blödning ~10 % under eller kort efter partus?
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Vaginalt

Sectio

 portal hypertension
 blödning fr varicer

”kirurgisk” blödning
infektion?

Individuell bedömning
Påtaglig koagulopati
Kända stora varicer
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Graviditet och levercirros är komplicerat……
Förslag handläggning
1. Prekonceptionell rådgivning i samarbete mellan obstetriker, hepatolog och ev.
koag.specialist,
Acceptabel riskprofil? Avråda?
Stabil levercirros utan tecken på PHT har troligen god prognos
2. Planerad graviditet om möjligt
Stabilt status, optimalt behandlad, primärprofylax av varicer
3. Täta kontroller under graviditeten
Samarbete obstetriker och hepatolog
4. Gastroskopikontroller
inte evidence-baserat men känns rimligt
1. innan graviditet (inom 6 månader) - upprepas beroende på fynd
2. gest.vecka 16-22 om ej utfört prekonceptionellt
3. profylax m NSBB om varicer grad 1, ligeringsprogram grad 2-3
5. Vaginalt eller sectio?
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Take home message:
✓Föreligger det levercirros?
✓ Portal hypertension?
✓ Samarbete mellan intresserad obstetriker,
hepatolog och neonatolog
✓Bör kvinnan avrådas från graviditet?
✓Ett levercentrum kan ge råd ….. eller inte ...
Med samarbete kan många kvinnor med kronisk leversjukdom
guidas till ett lyckat graviditetsutfall
Nationell arbetsgrupp levercirros – via SKR
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