Alvorlige hendelser i obstetrikken
Torsdag 28. april 2016

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Forekomst av alvorlig blødning
Stor variasjon i ulike studier
– Definisjon; >1000 ml, >1500 ml , fall i hct, blodtransfusjon
– Inklusjonskriterier; vaginale fødsler, keisersnitt, primipara
– Estimering av blodtap; visuelt, oppsamlingsposer, veiing

OUS og Drammen Sykehus 2008‐2011: 2,5%
– ≥1500 ml eller blodtransfusjon
– Al‐ Zirqi et al (2008): 1,1%

Økende trend i den vestlige verden
– doblet forekomst i England fra 2007‐2012:
• fra 7% til 13% av svangerskap

Lill Trine Nyfløt
Overlege, Drammen Sykehus
Stipendiat, OUS HF, Rikshospitalet

Obstetriske intervensjoner
kan gi økt risiko for PPH

Årsaker til alvorlig blødning
Cause*

N (%)

Tone
Uterine atony **
Uterine inversion
Abruption of placenta
Tissue
Retained placenta
Retained placental tissue
Invasive placenta
Trauma
Birth canal trauma
Surgical trauma during cesarean
Uterine rupture
Thrombin
DIC
Pre‐existing coagulation disorders

671 (63.0)
643 (60.4)
5 ( 0.5)
23 ( 2.2)
380 (35.7)
211 (19.8)
122 (11.4)
47 ( 4.4)
189 (17.8)
114 (10.7)
63 ( 5.9)
12 ( 1.1)
16 ( 1.5)
8 ( 0.8)
8 ( 0.8)

* 23% of the cases had 2 major causes listed

•
•
•
•

Induksjon og stimulering under fødsel
Forløsningsmetode; keisersnitt, vakuum/tang
IVF/ICSI
Antikoagualsjon i svangerskapet

Balansere risiko opp mot fordelene ved bruk av
disse prosedyrene!

** excluding cases with atony due to retained placental tissue

Postpartum blødning er ansvarlig for
>50% av all alvorlig morbiditet
Morbiditet
•Anemi  depresjon, redusert fysisk yteevne, redusert melkeproduksjon
•Blodtransfusjon  smitte, transfusjonsreaksjoner
•Morbiditet relatert til hypovolemi
• Nyresvikt (akutt tubulær nekrose), leversvikt
• Depresjon
• Sheehan’s syndrome: hypotension  svikt i hypofysefunksjonen

•Komplikasjoner etter operative inngrep
•Sepsis
•Trombose
•Fertilitetstap

Relevant fysiologi i svangerskapet
• Perifer vasodilatasjon
‐> redusert vaskulær motstand
‐> økt blodstrøm til nyrer, lever, lunger og uterus

• Hypervolemi: 40% økning i blodvolumet
• Cardiac output og hjertefrekvensen øker
Uterus mottar ca. 5‐600 ml blod/min nær termin

American College of Surgeons Advanced Trauma Life Support (ATLS)
Classification of blood loss based on initial patient presentation

Hypervolemi i svangerskapet
Funksjoner
• Å møte et økt metabolsk krav
• Å tilby næringsstoffer til placenta og fosteret,
samt fjerne avfallsprodukter
• Beskytte mot uheldige virkninger av blodtapet
som skjer i forbindelse med en fødsel

Hva skjer ved en stor blødning?
Hypovolemi

Class I

Class II

Class III

Class IV

Blood loss

Up to 750 ml

750‐1500 ml

1500‐2000 ml

>2000 ml

Blood loss (%)

Up to 15%

15%‐30%

30%‐40%

>40%

Pulse rate

<100

100‐120

120‐140

>140

Blood pressure

Normal

Normal

Decreased

Decreased

Pulse pressure
(mmHg)

Normal or increased

Decreased

Decreased

Decreased

Respiratory rate

14‐20

20‐30

30‐40

>35

Urine output (ml/h)

>30

20‐30

5‐15

Negligible

CNS/mental status

Slightly anxious

Mildly anxious

Anxious, confused

Confused, lethargic

Fluid replacement

Crystalloid

Crystalloid

Crystalloid and blood

Crystalloid and blood

DIC
• DIC‐utvikling starter allerede ved blodtap
rundt 1500 ml

•Redusert O2 til vevene

Metabolsk acidose
•Opphopning av laktat

Koagulopati
•Overforbruk av koagulasjonsfaktorer (forbruk)
•Utvasking av koagulasjonsfaktorer på blødningsstedet (tap)
•Hypotermi og acidose: saktere koagulering + defekt platefunksjon
(dysfunksjon)
•Hemodilusjon (uttynning)

Læringspunkter
dødsfall/near‐miss
Too little – too late

• Når det foreligger DIC er det mange tiltak som
ikke lenger vil være effektive
– alt som er fremmende på koagulasjonen:
• uterusmassasje, kompresjonsuturer, intrauterin
ballong, Cyclocapron

Faktorer assosiert med alvorlighetsgrad av PPH
• Delay in initial PPH care
– manual examination of uterine cavity, oxytocin
administration, call for extra help

To little:

tilkalle hjelp, prostaglandiner,
resuscitering, blodprodukter, kirurgi

Too late: tilkalle hjelp, væske, oxytocin,
blodprodukter, kirurgi

• Limited human or material resources
Driessen M et al. Postpartum hemorrhage resulting from uterine atony after
vaginal delivery: factors associated with severity. Obstet Gynecol. 2011

Håndtering av PPH
• Antenatalt: Behandle anemi

Håndtering av PPH
1. Tidlig påvisning
2. Aggressiv behandling

• Intra‐/postpartum: forutse problemer!
•Rask erkjennelse av signifikant blødning
•Rask handling for å stoppe blødning
•Pågående vurdering og overvåking av
behandlingsrespons

Skru av krana!
Ikke effekt av konservative tiltak
‐> raskt videre til kirurgiske intervensjoner
– ikke vent til kvinnen utvikler koagulopati og DIC

Bedret observasjon
Bedret estimering av blodtap
•Synlig blødning
– Visuell underestimering ≈ 50%.

•Skjult blødning
– ikke utsett en hysterektomi til kvinnen er helt
utblødd

– Abdomen er et “stille” reservoar
– Unge, friske kvinner kompenserer lenge

Bedret observasjon
15% blodtap: Engstelse, andre observasjoner er normale
30% blodtap: RR>20, pulse >100,
>100 timediurese <30ml/t
40% blodtap: RR>30, pulse >120, hypotensjon, forvirring,
timediurese <15ml/t

MEOWS = Modified early obstetric warning system

• Ikke bli lurt av en tidlig Hb‐kontroll
– forteller om utgangspunktet og ikke om blodtapet

Ingen væskebehandling, ingen hemodilusjon

Små kvinner har mindre blodvolum
EMBRACE 2009‐2012: 9 av 17 kvinner veide < 60kg

Active management of 3rd stage
Gir redusert risiko for alvorlig blødning under
fødsel og anemi etter fødsel
Begley et al . Active versus expectant management for women in the third stage of labour. Cochrane review
2011

•Profylaktisk uterotonica
– redusert risiko for PPH med 60%
Cotter et al. Prophylactic oxytocin for the third stage of labour. Cochrane review 2001

•Tidlig avnavling ?
•Cord traction
– Reduserer risikoen for manuell fjerning av placenta
Hofmeyer et al. Controlled cord traction for the third stage of labour. Cochrane review 2015

Tidlig avnavling
NICE guidelines:
•“Do not clamp the cord earlier than 1 minute from the
birth of the baby unless there is concern about the
integrity of the cord or the baby has a heartbeat below
60 beats/minute that is not getting faster”
•“Clamp the cord before 5 minutes in order to perform
controlled cord traction as part of active management”
(mixed management)

Fastsittende placenta
Ingen nasjonale retningslinjer for håndtering av
fastsittende placenta i Norge

•Ikke vente lenger enn 30 min
– Risikoen for alvorlig blødning øker signifikant etter
30 minutter
* Combs et al. Prolonged third stage of labor: morbidity and risk factors. Obstetrics and
gynecology. 1991.

– 98 % kommer innen 30 min ved “active
management”
* Weeks et al. The retained placenta. Best practice & research .Clinical obstetrics &
gynaecology. 2008

Etterbyrdsblødere

Uterusmassasje

• Tidligere gjennomgått alvorlig PPH
• Viktigste risikofaktor for alvorlig PPH

• Viktig å ha fokus på dette ved neste fødsel:
•
•
•
•

Grove venefloner
Uterusmassasje
Active management of 3rd stage
Tidlig intervensjon dersom fastsittende placenta

Medikamentell behandling
Vi anbefaler oksytocindrypp

Minst 8‐10 min
Skal stimulere og stabilisere koagulasjonen
‐> må holde uterus komprimert over tid for at dette skal
være effektivt

Prinsipp: brette uterus sammen

Misoprostol (Cytotec®)

•50 IE/500 ml NaCl/Ringer 150 ml/time intravenøs

Vi anbefaler Methylergometrin (Methergin®)
•0,2 mg (1 ml) intramuskulært eller fortynnet med 9 ml 0,9 % NaCl langsomt
intravenøst
•relativ kontraindikasjon ved hypertensjon, kontraindisert ved koronarsykdom

Vi foreslår misoprostol (Cytotec ®)
•0,2 mg tabl. ; 3 tabl sublingualt, rektalt eller per os, kan gjentas 2‐4 ganger: langsom
absorpsjon, anbefales primært hvis andre uteruskontraherende medikamenter ikke er
tilgjengelig.
obs! pyreksi

Vi anbefaler 15‐metyl‐PGF2aALFA (Prostinfenem®)
•0,25 mg intramuskulært eller intramyometrielt. Kan gjentas etter 15‐90 minutter,
maksdose 2 mg.

Traneksamsyre (Cyclocapron)

Cochrane‐review: Mousa et al. 2014
«Treatment for primary postpartum hemorrhage”
•Misoprostol is less effective than oxytocin
•provides no additional uterotonic effect when used
simultaneously with conventional oxytocin treatment
When injectable oxytocin is not available, misoprostol can be
used.

Bivirkninger: pyrexi, skjelvinger

Traneksamsyre

• The WOMAN Trial: 15.000 kvinner – rekrutterer fremdeles
– effect on mortality, hysterectomy and other morbidities in women with
PPH
– preliminære resultater tyder på at en betydelig reduksjon (30%) i
maternelle dødsfall ved bruk av TXA i kliniske settinger (profylakse og
behandling); 22 000 dødsfall

• Simonazzi et al, 2015 ‐ Systematic review and meta‐analyse
– Redusert blodtap, forekomst av PPH, fall i Hb, behov for uterotonica og
blodtransfusjon ved keisersnitt
– Ingen økt insidens av tromboembolier
– Anbefaling; 1 g i.v. 10.‐20. min før hudincisjonen i tillegg til oxytocin
profylakse etter at barnet er forløst

• Novikova et al. Cochrane review 2015
– Redusert blodtap etter fødsel
– Forbygger PPH og blodtransfusjoner etter både vaginale fødsler og
keisersnitt hos lavrisiko kvinner
– Insufficient evidence to draw conclusions about serious side effects;
effects of TXA on thromboembolic events and mortality as well as
its use in high‐risk women should be investigated further

Traneksamsyre
Antifibrinolytisk
– hindrer nedbrytelse av koagler; forhindrer plasmin og
plasminogens binding til fibrin
– Danner ikke koagler. Trombogent?

Brukes tidlig, før DIC inntreffer
•når du vurderer prostaglandiner, vurdér også Cyclocapron
– Peak plasma level etter 5 min.
– Halveringstid 2 timer

•Anbefalingene for bruk av traneksamsyre ved PPH
– tidlig administrasjon av 1 g TXA, fulgt av en tilleggsdose hvis
blødningen fortsetter

Fibrinogen
• Naturlig økt i svangerskapet
• Akutt fase protein som produseres i leveren
• Essensiell for koaguleringen; stimulerer plateaggregering
(fibrinogen ‐> uløselig fibrin)
• Økt fibrinolyse ved blødninger:
• Fibrinogennivået faller raskt
• Fibrin bør holdes >2 g/l (ref.: 1,5‐4,5 g/l)

Fibrinogen

Fibrinogen

• Det mest sensitive parameter for koagulasjonsevnen
ved alvorlig PPH

• The fibrinogen level at PPH diagnosis is a marker of the risk of
aggravation and should serve as an alert to clinicians

– Lav fibrinogen; bidrar til patogenesen ved PPH eller bare
et mål på alvorlighetsgrad?

• FFP inneholder lite fibrinogen (2.5 g/l)
• Fibrinogenkonsentrat (Riastap®) inneholder 20 g/l
– 30‐60mg/kg

rFVIIa (NovoSeven)
• Ingen data ang. riktig timing eller riktig dose
• Noe økt risiko for trombose i studier
• Avhengig av adekvate nivåer av blodplater (>50 X 109) og
fibrinogen (>2g/l) for effekt
‐> disse må være sjekket og korrigert først

– Cortet et al. Association between fibrinogen level and severity of
postpartum hemorrhage. Br J Anaesth. 2012

• No evidence for the use of 2 g fibrinogen concentrate as pre‐
emptive treatment for severe PPH in patients with
normofibrinogenemia.
– Pre‐emptive treatment with fibrinogen concentrate for postpartum
haemorrhage: randomized controlled trial. Br J Anaesth. 2015

Væskebehandling
Gi væske raskt! Grove venefloner.
Aggressiv væskebehandling!
– sirkulerende volum er viktig for å unngå opphopning av melkesyre;
hypovolemi ‐> acidose
– anemi tolereres bedre enn hypovolemi

Krystalloider foretrukket foran kolloider
– kolloider kan indusere koagulopati og redusere koagulasjonsevnen

Forsiktig med NaCl da dette kan øke acidosen

• Ikke anbefalt som en del av et standard PPH
behandlingsregime

– Hyperkloremisk metabolsk acidose

Blodtransfusjon
SAG startes ved blødning >1500 ml
Store væskemengder kan øke blødning og morbiditet;
“dilutional coagulopathy”

Balansert blodtransfusjon
• The prospective, observational, multicenter, major trauma
transfusion (PROMMTT) study (2013)
– early and balanced transfusions were associated with decreased
mortality in trauma patients within six hours of admission

• Foreligger ingen data fra RCT’er på optimal transfusjons‐
strategi ved PPH

Ved større blødninger:
1:1 med plasma og SAG

– prinsippene fra trauma settinger er mest sannsynlig gjeldende også
ved ukontrollert PPH
Percentage mortality associated with low, medium, and high plasma to RBC ratios
transfused at admission.
The Ratio of Blood Products Transfused Affects Mortality in Patients Receiving
Massive Transfusions at a Combat Support Hospital.
Borgman et al. Journal of Trauma‐Injury Infection & Critical Care. 2007.

Evt. massiv transfusjonspakke: 5 SAG : 5 plasma : 2 trc

• Ved PPH har man sett at en høy ratio av FFP:SAG er assosiert
med færre hemostatiske kirurgiske interventioner

Behandlingsmål

Oppsummering
1. Profylakse:

• Hb 8‐10 g/dl (–> hold >7 g/dl )
• Trc >100

Behandle anemi I svangerskapet
Uterotonica

2. Tidlig påvisning:

• INR < 1,5
• Fibrinogen >2 g/l

Presis estimering av blodtap
Pågående MEOWS observasjoner
Utløs respons hvis unormal MEOWS ‐score
Høy klinisk mistanke om PPH

3. Rask og effektiv resuscitering :

Vurdér alle faktorer underveis samt sannsynlig klinisk forløp
Ikke bli lurt av ett tidlig Hb‐resultat
Seriemålinger av Hb og laktat
Balansert blodtransfusjon; rask erstatning av koagulasjonsfaktorer og
blodplater gir redusert transfusjonsbehov og redusert morbiditet

4. Rask blødningskontroll:

Konservative tiltak er ikke alltid tilstrekkelig
I så fall, gå raskt videre til kirurgi

5. Menneskelige faktorer:

Bedret kommunikasjon, klarere ledelse, teamarbeid
Gjennomføre øvinger

• Temp >35° C
• Time‐diurese >0,5 ml/kg (>30 ml/t)
• PaO2 >12 kPa
• Normalisering av laktat og BE

Takk for meg

Systemisk Lupus Erythematosus
SLE
og Graviditet
Ved Revmatolog
Karoline Lerang
Revmatologisk avdeling
Rikshospitalet

Hva er Systemisk Lupus
Erythematosus
(SLE) ?
• Kronisk bindevevssykdom
• Feil med apoptosen
• Prototypen på autoimmun sykdom
– Påvisning av auto‐antistoffer i blodet
– Kan affisere alle organer

Revmatologisk avdeling Rikshospitalet

Hvem får SLE ?
Insidens etter alder og kjønn
Kvinner

Menn

Revmatologisk avdeling Rikshospitalet

Hvor farlig er SLE?
SMR; (standard mortalitets ratio)
table x Unadjusted SMR, stratified for age and sex
SMR
CI (95%)
age, years
16‐39
35
(16.7‐ 73.4)
40‐49
1.7
(0.4‐ 6.9)
50‐59
6.4
(3.5‐ 11.5)
60‐69
5.2
(2.9‐ 9.3)
70‐79
3.3
(1.9‐ 5.8)
80≥
1.7
(0.8‐ 3.5)
sex
female
2.6
male
4.2
Mortality and Years of Life Loss in
Systemic Lupus Erythematosus 1999-2010
A population based matched cohort study,
Lupus Lerang et al

High incidence and prevalence of Systemic Lupus Erythematosus in Norway.
Lupus 2012;21:1362-1369. Lerang et al

Hvor farlig er SLE ?
• 1930: «tid fra symptomdebut til død
varierende fra 3 mnd til ett år».Madden JF. Acute disseminate
Erythematosus. Arch Dermotol

• 1950: 50 % 5‐års overlevelse
• 2000‐2010: Oslo; 95% 5 års overlevelse
Mortality and Years of Life Loss in Systemic Lupus
Erythematosus 1999-2010
A population based matched cohort study, Lupus Lerang
et al
Revmatologisk avdeling Rikshospitalet

Kasustikk Mors 35 år
• Tidl frisk. Spontanabort uke 12 i 1994
• 2001: Gravid. SLE symptomdebut. Smerter
ledd, hud, Raynaud, after, ANA, RNP,
• 2001:En dødfødsel i uke 25 grunnet infarkt
placenta og placentaløsning. Svær
hypertensjon.
SR 90. Negativ for lupus antikoagulant
• Behandlet med antimalaria medisin og
prednisolon. Seponert antimalariamedisin pga
graviditetsønske.
Revmatologisk avdeling Rikshospitalet

Hvor farlig er svangerskap ved SLE?
• På 70 tallet ble kvinner med SLE frarådet
graviditet
• 3 dødsfall av 265 graviditeter
The impact of increased lupus activity on obst
A and R, Clowse MR 2005

• Register studie USA; 20 ganger økt risiko for
A national study of the complacations of Lupu
død
Am J Obstet Gyn 2008; Clowse ME
Revmatologisk avdeling Rikshospitalet

•
•
•
•
•
•

2003: gravid. Albyl. Fragmin 5000 IE . Tandate
Uke 20: «kjenner igjen sle sympt»Ledd,+1 prot
Uke 28+6 BT 150/100. +1 prot. Avkorta cervix
Rtg thorax: grensestort hjerte
Fødsel ca uke 30, 1300 g. Vaginal
oppbluss av SLE‐ symptomer etter fødsel. Kald
perifert, dyspnoe, LD 800, ALAT 70, ASAT 100,
haptoglobin lav, Hb 10, DAT+
• urin:+3prot, +3 blod, prot/kreat 165, hyaline,
urinsyre 440> prednisolon 20 mg. Bedre. Hjem
• +10 d; Ekg viser low voltage. Depot Medr.
• +4 dager mors i hjemmet.

Hvor farlig er svangerskap ved SLE?
For Mor
1.
2.
3.
4.
5.

Preeclampsi
Blodpropp
Hypertensjon
PAH
Nyresvikt

Clowse M Am J Obst Gyn 2
Wallenius M, AandR 2014
Revmatologisk avdeling Rikshospitalet

SLE‐Flare
• Oppbluss; vanligvis i andre og tredje
trimester, men inntil en tredel opplever at
sykdommen blusser opp i perioden etter
fødsel.
Khamashta MA, et al Systemic lupus
erythematosus flares during pregnancy.
Rheum Dis Clin North Am 1997.

• Økt risiko for oppbluss hvis

Føtale komplikasjoner
1.
2.
3.
4.

Fødselsvekt < 2500 (OR 5)
Perinatal død
(OR 7 / 3)
Prematur
(OR 4)
Vekstretardasjon (OR 3)

– Aktiv sykdom siste 6 mnd før graviditet
– Lupusnefritt
– Seponert antimalariamiddel
Revmatologisk avdeling Rikshospitalet

(OR 3)
(OR 10‐ 15)
(OR 3‐5)
(OR 10)
(OR 35)

Wallenius M, AandR 2014

Revmatologisk avdeling Rikshospitalet

Hvordan diagnostisere SLE?

Lupus nefritt ligner preeklampsi
NL
• Sylindre i urin
• Hematuri
• Lave kompement C3, C4
• Økende adsDNA
• Økende aC1q antistoff
• Andre symptomer på SLE

• Solømfintlighet
• Håravfall
• Forstørrede lymfeknuter

Preeklampsi/HELLP
• Økt urinsyre
• Forhøyede leverprøver
• Litt oftere trombocytopeni
• høyt BT
• <urin Ca

• Artritt
Revmatologisk avdeling Rikshospitalet
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NYRE

Sommerfugl utslett

• GFR < 50 Nefrologisk vurdering før
svangerskap.
• GRF <30 bør unngå svangers

• Nyrebiopsi. Ikke sent i svangerskap pga fare
for blødning
Revmatologisk avdeling Rikshospitalet

Revmatologisk avdeling Rikshospitalet

Andre utslett:

Diskoid Lupus

Subakutt Lupus

<>

Purpura

Revmatologisk avdeling Rikshospitalet
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Orale ulcerasjoner

Revmatologisk avdeling Rikshospitalet

Plevritt og pericarditt

Raynaud

Revmatologisk avdeling Rikshospitalet

Pulmonal Arteriell Hypertensjon
• Svært sjeldent
• Men svært økt maternell dødelighet (48‐72
timer etter fødsel)
• Noe hyppigere ved Raynaud og lupusnefritt
• Ecco cor ?
• Ved PAH bør svangerskap frarådes

Revmatologisk avdeling Rikshospitalet

HEMATOLOGI
•
•
•
•
•

Trombocytopeni
leuko,‐ lymfopeni
Hemolytisk anemi, coombs test (DAT)
Obs: makrofagaktiveringssyndrom (MAS)
Antifosfolipidsyndrom

Anti Fosfolipid Syndrom (APS)
• Vaskulær trombe (venøs/arteriell/små‐kar)
• Svangerskapskomplikasjoner
‐>3 spontanaborter før uke 10
‐uklar fosterdød >10 uker
‐prematur fødsel før uke 34 pga
preeklampsi eller alvorlig placentasvikt
• Antifosfolipidantistoff (kardiolipin moderat/h),
lupusantikoagulant, b2GPI, to ganger med 12 ukers mellomrom)

Revmatologisk avdeling Rikshospitalet
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APS: Blodpropp i hud

Anti Fosfolipid Syndrom (APS)
• Livedo retikularis

•Digital ischemi
•Gangren
•Pyoderma gangrenosum‐lignende

Blodfortynnede ved aPL as
• ≤2 spontanaborter: 75 mg Albyl 2 uker før
• > svangerskap hendelser: +Lavmolekylært
heparin. Sep 10 timer før forløsning. Starte 6‐
10 t etter. Kontinuere 4‐6 uker etter fødsel.
• Lavmolekylært heparin sep hvis trc < 50
• Heve platetall: prednisolon, evt IVIg 0,5g/kg)
• Albyl seponeres siste 3 uker

Auto‐Antistoffer
• Coombs/DAT
• Antifosfolipid as
kardiolipin as
•A‐dsDNA, sM: nyre
Lupus antikoagulant
•SSA/SSB: neonatal Lupus,
hjerteblokk
betta2GPI
•RNP; raynaud, PAH
•aSm; alvorlig sykdom
ANA‐undergrupper

Nasjonal kompetansetj for svangerskap og revmatiske sykdomme
Revmatologisk avdeling Rikshospitalet
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SSA/SSB

Medisiner i svangerskapet

• Finnes ved SLE, Sjøgren og hos friske
• Hjerteblokk: <5%. Litt mer ved anti‐Ro 52kd
antistoffer > 20% hvis tidligere blokk
• Evt UL Ukentlig mellom uke 16‐26. Deretter
hver 2. uke til uke 34.
• Neonatal lupus fra ca 2 mnd. Forsvinner
spontant

•
•
•
•
•

Plaquenil (antimalariamedisin)
Prednisolon (helst <10 mg, første trimester)
Imurel
Albyl
Fragmin

Revmatologisk avdeling Rikshospitalet
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• Trandate

Kontraindisert
• Methotrexate
• Cellcept
• Sendoxan
• ACE hemmer/angiotensin II blokker
• Ikke NSAIDs i 3. trimester

Revmatologisk avdeling Rikshospitalet

Oppfølging
• Hb, leukocytter, trombocytter og kreatinin,
komplementverdier
• Urinprøve: proteinuri/hematuri og mikroskopi
prot/kreat ratio
• Autoantistoffer: dsDNA (hvis positiv; hvert
trimester)
• ultralyd ved 12, 18, 28, 32 og 36 uker og
blodstrømsmålinger ved behov
Revmatologisk avdeling Rikshospitalet

Første kontroll
• Hb, hvite, trc, kreatinin, GFR, komplement,
antiforfolipid antistoff
• ANA
• Urinstix
• Urin protein/kreatinin ratio
• Ecco cor før svangerskap ?

Revmatologisk avdeling Rikshospitalet

RESYME
• SLE, en potensielt dødelig sykdom
• Svangerskap må planlegges
• Husk Lupus‐antikoagulant,
kardiolipinantistoff, b2GP1
• ANA og C3, C4
• Preeklampsi ligner Lupusnefritt
• Plaquenil for «alle»

ÅRSAKER TIL MØDREDØD
HELE VERDEN 2014

Mødredødsfall
innen 42 dager

Maternal
Mortality in the UK

2009-12

2006-08
1952-54

Dødsfall relatert til svangerskap
og fødsel
Direkte

Tilfeldige dødsfall

Indirekte

MMR= antall dødsfall per 100.000 levendfødte barn

90 per 100,000
maternities

11 per 100,000
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10 per 100,000
maternities

Dødsårsaker obstetrisiske dødsfall
1996‐2011, n=67

Direkte obstetriske dødsfall 1995‐2011 n=44

Indirekte obstetriske dødsfall 1995 ‐2011 n = 23

Antall dødsfall
Anesthesia
failure
Fatty liver
Early pregnancy

Fatty liver
Early pregnancy

Sepsis

Sepsis
Post partum heamorrhage

Post partum heamorrhage

Amniotic fluid embolism
Thromboembolism

Amniotic fluid embolism

Preeclampsia/HELLP

Thromboembolism
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Causes of maternal death

Obstetriske dødsfall 1996 - 2011
34 %

66 %
Direkte dødsfall
Indirekte dødsfall

4-5 dødsfall i Norge per år

Hva kan vi lære…
We owe it to those left
behind to learn from the
death of their mother,
partner, daughter or friend
and to make changes for the
future to prevent other
women from dying

Auditgjennomgang av de norske
dødsfallene
• Fant svikt i den medisinske
behandlingen i 8 av 15
preeklampsidødsfall
• Mangelfull medikamentell
behandling av systolisk
blodtrykk vanligste svikt.
– «Too little
– Too late»

Hypitat studien >uke 37 konklusjoner
• Bedring av mors sykelighet i induksjonsgruppen 31% vs 44% i
ekspektansgruppen
– Mindre alvorlige hendelser
– Mindre forverring av hypertensjon
– Mindre bruk av antihypertensiva

HYPITAT I
Multisenter studie, RCT fra Nederland 2005‐2008 publisert i Lancet
2009
Mål: finne optimalt tidspunkt for forløsning
Kriteria:
 gravide i uke 36+0 til 41+0
 mild preeklampsi eller svangerskapshypertensjon
(norsk veileder: ”der milde former viser tydelige tegn progresjon ”)

• Ingen økning i keisersnitt
• Ingen forverring hos barna
• Grense 37 uker (ikke 36)
• Anbefaler induksjon av fødsel etter uke 37 ved preeklampsi,
alvorlig og mild og ved svangerskapshypertensjon

 Totalt 756 kvinner

Sepsis ‐ England
• I etterkant har vi sett på dødsfallene i lys av
hypitatstudien.
• Fant at 12 av 15 gravide med hypertensiv
sykdom kunne vært indusert før og slik
kanskje unngått alvorlig sykdom og død?
• På tide med nytt fokus?
Har vi vært for opptatt av å forlenge
svangerskapet?

Forbedringsområde: bruk skjema

Do not presume
normality –
Confirm it !!

•
•
•
•

Puls
Blodtrykk
Temperatur
Respirasjonsfrekvens

Risikofaktorer

Cardiovascular deaths
Thrombosis

• Eldre kvinner
– > 40år

Myocarditis

Pericarditis

• Høy BMI
– BMI > 30

Myocardial infarction

Aorta disease
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For hvert mødredødsfall blir hundre kvinner alvorlig syke
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• Etnisitet
– innvanderkvinner

Maternelt syndrom

Føtalt syndrom

Håndtering av alvorlig
preeklampsi
Alvorlige hendelser i obstetrikken
28.04.2016
Bjørg Lorentzen, overlege dr.med
OUS – Rikshospitalet
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23 år – Para 0 – Tidligere frisk
• Normalt BT til uke 27
• Siste 4‐5 dager ikke i form. Økende ødemer
• Helsestasjon: BT 190/130. Proteinuri + 3‐4, ødemer, hodepine,
trykk for brystet, smerter i ryggen, kvalme og oppkast
• Innlagt: BT 190/125 ‐ 178/143
– Magnesiumsulfat støt + infusjon
– Celeston
– Trandate i.v.
– Innlagt kateter – timediurese
– Innlagt arteriekran
B. Lorentzen

2
• Overflyttet RH i ambulanse. BT 170/107
• Ved ankomst: BT 180/115. Trykk for brystet, ubehag ved
respirasjon
• Til post op: Stabilisering
• Sectio Uke 29+5: ♀ 1340 gram. Apgar 8/8. pH 7.30
• Post op: Labilt blodtrykk, behandlet med Trandate. MgSO4
sep. etter 24 timer
• Barsel: BT 130‐150/90‐95
• 4.dag: Uvel, BT 200/110 – 210/120, kvalme, epgastriesmerter,
pustebesvær
• Tilbake til post op: Magnesiumsulfat støt + inf.
B. Lorentzen
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•
•
•
•

Ultralyd lever/galleveier. AFLP ?
Barsel etter 1 døgn: Stabilt BT, mot normalisering
Poliklinisk oppfølging BT 135/85
Etterkontroll: BT 120/80. Urin negativ

Placentahistologi: Umoden placenta med fokale
nekroser med tegn til trombosering og karskade
forenlig med sirkulasjonsforstyrrelser på maternell
side
• Senere utredet: Ikke funnet noe patologisk
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Hypertensive svangerskapskomplikasjoner
• Totalt:
8 – 10 % av alle gravide
– Kronisk hypertensjon:
1‐2%
– Svangerskapshypertensjon:
4‐5%
(Gestasjonell hypertensjon)
– Preeklampsi:

B. Lorentzen

ca. 3 %

Definisjoner
PREEKLAMPSI
• BT≥140/90 mmHg
etter 20. uke
• Proteinuri ≥ 0.3 gram
per 24 timer
(+1 stix – Ratio ≥ 30)

EKLAMPSI
• Samme BT og urin
kriterier
• Kramper
• Nytt: Ikke proteinurisk
preeklampsi (Høyt BT +
annen maternell organ
dysfunksjon eller
placenta dysfunksjon
(ISSHP 2014)

Preeklampsi
• Forekomst: ca 3 % av alle gravide
• Hyppigst hos førstegangs fødende
• Økt risiko:
‐ Kronisk hypertensjon
‐ Nyresykdom
‐ Diabetes mellitus
‐ Kollagene karsykdommer (SLE)
‐ Antifosfolipidsyndromer
‐ Flerlingesvangerskap

B. Lorentzen
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Definisjon av alvorlig Preklampsi

Klinisk forløp av alvorlig Preeklampsi
CNS

Hodepine

Øyne

Synsforstyrrelser

Retina blødning
Papilleødem
Synsforstyrrelser

Kramper
Intracerebral blødning
Encephalopati
Kortical blindhet

Respirasjon hjerte

Pancreas

Lungeødem, ARDS
Myokard iskemi
V.V. dysfunksjon

Nyrer

Lungeødem /cyanose
Leveraffeksjon
Smerter i epigastriet / h.costalbue
Oliguri
Forhøyet kreatinin

Iskemisk pankreatitt

Akutt nyresvikt, ødemer

Lever

Proteinuri > 3 g /24 timer

Subkapsulær blødning
Leverruptur
Ascites

Systolisk BT ≥ 160 mm Hg
Diastolisk BT ≥ 110 mm Hg

Uteroplac. sirkulasjon
IUGR
Truende fosterhypoksi
Placentaløsning
Intrauterin fosterdød

Hematologi

HELLP Syndrom
DIC

Trombocytopeni eller hemolyse

HELLP SYNDROM

Preeklampsi

• Haptoglobin redusert

• H=Hemolysis

•
•
•

Patologisk blodutstryk
LD forhøyet
Bilirubin forhøyet

• E=Elevated
• L=Liver enzymes

• ASAT forhøyet
• ALAT forhøyet
• LD forhøyet

• LP= Low Platelets

• Trombocytter < 100 000

B. Lorentzen

multiorgan affeksjon
• Maternelt syndrom

• Føtalt syndrom

(>20. uke)
• Hypertensjon
• Proteinuri
• Ødem
• Aktivert koagulasjon

B. Lorentzen

• Prematuritet
• Veksthemming
• Fosterasfyksi
• Placentaløsning
• Intrauterin død

Fare for lungeødem!
Alvorlige maternelle komplikasjoner
•
•
•
•
•

Hypovolemisk
Økt cardiac output
Økt perifer kar motstand
Økt kapillær permeabilitet
Kan ha redusert nyrefunksjon

• Kramper
• Hjerneblødning
• HELLP syndrom
•
•
•
•
•

• Flere dør av lungeødem enn av nyreskade
• Restriktiv væsketerapi: 50‐125 ml/time?
• Invasiv monitorering?
B. Lorentzen

Placentaløsning
Dissiminert intravaskulær koagulasjon (DIC)
Lungeødem
Nyresvikt
Maternell død (15 tilfeller i Norge 1996 – 2011)
B. Lorentzen

Preeklampsi; overvåking
• Kliniske symptomer
Dårlig form
Rask vektøkning
Hodepine
Synsforstyrrelser
Magesmerter, kvalme,
oppkast, epigastriesmerter
Tungpusten
Motorisk uro

Preeklampsi; overvåking

Hvor hyppige kontr?
Innleggelse?
BT behandling?
Medikamenter?
Når forløse? – føtal/
maternell indikasjon?
Uforutsigbar tilstand

• Kliniske symptomer
• BT / Proteinuri
• Blodprøver:
HELLP, DIC ?
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Fosterstørrelse
Fostervannsmengde
Doppler

Laboratorieprøver
PE status (utvidet)

PE status

• BT x 3‐4 evt. hyppigere
• Albumin i døgnurin; Totalprotein/kreat. ratio
Preeklampsistatus (uvidet)
CTG
Ultralyd med Doppler
Indikasjon for lungemodning?
Cervix vurdering ; Forløsning? Metode?

• CTG‐registrering
• Ultralyd:

B. Lorentzen

Undersøkelse ved innleggelse

•
•
•
•
•

FOSTER

MOR

• PE utvikling?

•
•
•
•
•

Hb / Hct
Trombocytter
ASAT/ALAT/LD
Urinsyre
Kreatinin

B. Lorentzen

•
•
•
•
•
•
•
•

Hb / Hct
Trombocytter
ASAT/ALAT/LD
Urinsyre/Kreatinin
Albumin, Na, K
Haptoglobin
DIC‐status
Antitrombin

Preeklampsi; behandling

Indikerer snarlig forløsning

FOSTER

MOR

• Forløsning

• Forløsning

• Antihypertensiva

• Lungemodning

• Væskebehandling
• Krampebehandling

kortikosteroider
23/24 ‐ 34 uke

Ukontrollert BT
Eklampsi
Trombocytopeni
Alvorlig leveraffeksjon
Lungeødem
Stigende kreatinin
Alvorlig hodepine/
synsforstyrrelser

B. Lorentzen

Intravenøst

• Labetalol – Trandate
100 mg x 2‐3, kan økes til
200 mg x 3 (av og til høyere
dose)

• Nifedipin – Adalat oros
30 mg x 1 (evt x 2), alt. 60
mg x 1 (evt x 2)

•
•
•
•

Patologisk CTG
Oligohydramnion
Alvorlig IUGR
Patologisk Doppler
(manglende eller
reversert flow i
diastolen)

B. Lorentzen

Medikamentell behandling
Ikke lave BT ‐ Obs systolisk BT
Mål: BT < 150/80‐100
Per os

FOSTER

MOR
•
•
•
•
•
•
•

• Labetalol – Trandate
5 ‐ 20 mg, kan gjentas
(evt. Infusjon)

Hyppigste symptomer før eklampsi
•
•
•
•
•

Hodepine
Synsforstyrrelser
Epigastriesmerter
Irritabilitet / følsom for lys og lyd
Hyperrefleksi

• Dihydralazin ‐ Nepresol
6,25 mg intermitterende

40 % kunne ha vært unngått ! (BT behandling / MgSO4 / forløsning
tidligere) Andersgaard et al. Acta 2006

Adalat 10 ‐ 20 mg tab evt. som
enkelt doser ved BT‐topper
B. Lorentzen
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Krampebehandling
• MgSO4 : Metningsdose og infusjon
• Behandlingen bør fortsette i 24 timer etter siste
krampeanfall og minst 24 timer etter fødselen
The Collaborative Eclampsia Trial
Lancet 1995; 345: 1455‐63
The Magpie Trial
Lancet 2002;359: 1877‐90

Magnesiumsulfat i USA; 100 år
• Man vet ikke: (Sibai BM, ISSHP)
–
–
–
–
–

Hvordan MgSO4 virker
Optimalt tidspunkt for å gi medikamentet
I.v. eller i.m. eller begge deler?
Dose /metning – vedlikehold
Varighet av behandlingen

• I USA dør 10‐15 ♀ hvert år pga magnesium toxicitet –
respirasjonsdepresjon
• Pasienten må ikke forlates etter metningsdosen
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Magnesiumsulfat behandling
• Metningsdose: 20 mmol MgSO4 (2 amp à 10 ml) blandes med
20 ml 0,9% NaCl til totalvolum 40 ml. Gi 35 ml (17,5 mmol)
langsomt i.v. (7‐15 min)
Ferdigblandet hetteglass 50 ml: Gi 35 ml (17,5 mmol)

• Vedlikeholdsdose: 50 mmol MgSO4 (5 amp à 10 ml) blandes

med 5% glukose til totalvolum 500 ml. Infusjonstakt: 40 ml/time
(4 mmol/time)

• Ved nye kramper under pågående infusjon gis ny metningsdose
med 8‐16 mmol (avhengig av kroppsvekt) i.v. i løpet av 5 min

B. Lorentzen

Magnesiumsulfat; profylakse

Magnesiumtoksisitet
• Patellarrefleks: ved opphevet refleks avbrytes infusjonen.
Observer respirasjonen. Når refleksen kommer tilbake fortsetter
infusjonen med redusert dose ‐ hvis ikke respirasjonsdempning

• Respirasjonsfrekvens: < 16/min. avbryt infusjonen. Gi O2 på

maske. Frie luftveier. Ved respirasjonsstans intuberes og ventileres
pas
Gi antidot: Kalsiumglubionat 10 ml langsomt i.v.

• Urinproduksjon: < 25 ml/time, reduser infusjonen til 0,5 g/time (2
mmol/time)
• Serumnivå MgSO4; 2‐4 mmol/l

B. Lorentzen

EKLAMPSIBOKS

• MgSO4 kan forebygge anfall hos pasienter med symptomgivende
alvorlig preeklampsi
• Kan ikke gis til alle ‐ klinisk skjønn
• Legg vekt på hvor raskt tilstanden forverres ‐ intensiv overvåking
• Samme dose evt. halvert vedlikeholdsdose

• Halverer risiko for eklampsi og reduserer risiko for
maternell død (Magpie Trial)
B. Lorentzen

Kontroll etter fødsel
Koagulasjonsforstyrrelser ved alvorlig PE /
HELLP
•Klargjøre til forløsning
•SAG
•Octaplas (FFP)
•Trombocyttkonsentrat ?
•Antitrombin ?

• Oppfølging til normalt BT og urin ‐ mål på barselavd BT<140/90
• Ikke sep. for tidlig!! Andre blodtrykksmedisiner kan vurderes
• Ved alvorlig preeklampsi / eklampsi / HELLP: Etterkontroll på
sykehuset (helst pasient ansvarlig lege)
• Vurder videre utredning (hypertensjon, nyrefunksjon, trombofili,
APS)
• Planlegge evt. senere svangerskap (Albyl‐E, tilvekstmålinger)
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Siste 10‐årenes forskning
”placentær og maternell PE”/tidlig og sen

Konklusjon

• Placentasykdom (hypoxi og/el iskemi)

• Klinikken viktigst! – blodprøver for å se om det til nå er
utvikling av HELLP/DIC

‐manglende/ufullstendig placentering
‐akutt atherose

• Endothelial dysfunksjon (sFlt‐1 og sEng ‐ ubalanse mellom

• Multiorgan affeksjon ‐ uforutsigbar tilstand

angiogenetiske og anti‐angiogenetiske faktorer)
‐sentralt i det maternelle syndrom

• Tidlig og sen PE kan ha forskjellig patogenese
(placental / maternell PE ?)

• Systemisk inflammatorisk respons

• 40‐50% av eklampsi tilfellene kan sannsynligvis unngås

• Ingen faktorer spesifikke for preeklampsi
betydelig overlapping ‐ normale svangerskap og preeklampsi

B. Lorentzen
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Figure 4 Integrated model of the complex pathophysiology of pre-eclampsia

Utvikling av preeklampsi
Uterus
Placenta
Mor

Vaskulær
↓
PIH

Red. trofoblast inv.
↓
Hypoperf.+ Ox. Stress
↓
Endotelial dysfunksjon
↓
Hypertensjon + Proteinuri
Renal
↓
PE

• Immunologiske og genetiske mekanismer

Cerebral
↓
Eklampsi

Tidlig
Midt i sv.
Sent

Lever
↓
HELLP

Chaiworapongsa, T. et al. (2014) Pre-eclampsia part 1: current understanding of its pathophysiology
Nat. Rev. Nephrol. doi:10.1038/nrneph.2014.102
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45 år ‐ P 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1991‐ dysmaturt barn
1994‐ normalt sv.skap
Innlagt 34+5 ‐ PE
Hodepine, flimring for
øynene. BT 186/107
Tiltagende dårlig syn
Meldt til RH
Eklampsi før avreise
MgSO4 drypp
Hun så ikke ved innkomst
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•
•
•
•
•

Sectio ‐ pike 1605, 9/9
Post op ‐ BT behandling
Synet kom gradvis tilbake
Øyelege og nevrolog
MR ‐ caput: Blødning og
lett leukoencephalopathi
som skyldes ødem parieto
occipetalt ‐ aff. synet bilat
• Kortical blindhet

31 år – P 0
• BT 1. kontroll 125/70
• Uke 37+4: BT 130/90,
albumin i urinen +2
• Innlagt uke 38+4: BT 140/100,
ratio 216
• Induksjon startet, 3 dg
• Uke 39: Vakuum pga truende
fosterhypoksi
• Samme natt høye BT
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• Hodepine, uvel (2 t p.p)
• MgSO4 – metningsdose
• Ikke plass på post op.
• BT 210 ‐180/110 Trandate 20
mg i.v. x 2
• Eklampsi → post. op
• MR : akutt hypertensiv
encephalopati
• BT ved utreise 130/85

”Imitators” til preeklampsi (uten HELLP)
Morton A – Pregnancy Hypertension 6 (2016) 1‐9 (ISSHP)

• Sekundær hypertensjon – Renal
– Preeksisternde nyre sykdom / hypertensjon
– Nyre arterie stenose pga fibromuskulær dysplasi

• Sekundær hypertensjon – Endokrin
– Pheochromocytom
– Cushing syndrom
– Primær aldosteronisme

• Obstruktiv søvn apné
• ”Mirror syndrome”

”Imitators” til HELLP syndrom
• Akutt fettlever i svangerskap (AFLP)
• TTP ‐ HUS
• SLE og antifosfolipid syndrom (CAPS)
• Herpes simplex hepatitt
• Andre infeksjoner (Bakteriell sepsis, Hantavirus)
• Andre ( kokain, medikamenter, pulmonal hypertensjon, B12/
folat mangel, Wilsons sykdom)

• Andre (NSAIDs, alvorlig hypothyreose)
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”Imitators” til eklampsi
• Cerebral sinus vene trombose
• ”Reversible cerebral vasoconstriction syndrome”
• Dura punksjon
• Metabolske
– Hyponatremi
– Hypoglykemi
– Hypokalcemi
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Mål for behandling av alvorlig preeklampsi
• Kontroll av høyt blodtrykk
• Unngå kramper
• Finne riktig tidspunkt for forløsning
• Forløsningstidspunkt : Fortløpende vurdering ‐ maternell eller
føtal indikasjon? ‐ balanse mellom maternell risiko for alvorlige
komplikasjoner opp mot prematuritet
• Alvorlig preeklampsi: Indusere/forløse ≥ 34 uker /evt tidligere
• Moderat preeklampsi og svangerskapshypertensjon:
Indusere ≥ 37 uker
(HYPITAT‐Trial)
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Kliniske anbefalinger
(Rapport: Maternelle dødsfall i Norge 1996‐2011)
• Systolisk blodtrykk > 150 bør behandles medikamentelt, vurder
i.v. behandling ved BT > 160
• Ustabile pasienter bør stabiliseres før forløsning
(magnesium/antihypertensiva)evt. overflyttes og overvåkes på
en intensiv avd.
• Unngå overvæsking
• Det bør måles blodtrykk før, under og etter fødsel hos alle
fødende kvinner, også ved normal fødsel
• Forløs i tide ved truende eklampsi
• Induser framfor å forlenge svangerskapet ved
svangerskapshypertensjon og preeklampsi > 37 uker
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Takk for meg!

Cancer and pregnancy
A relatively rare occurrence, pregnancy
associated cancer affects approximately 1 in
1000 pregnancies. Optimizing treatment of the
cancer and minimizing harm to the fetus
are often dependent on the extent of disease,
treatment options required, and the impact
on the pregnancy as well as the gestational age
of pregnancy

Cancer and pregnancy: an overview
for obstetricians and
gynecologists
M.Bilal Sert.
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Cancer and pregnancy

Cancer and pregnancy

When malignancy is diagnosed, the obstetrician
gynecologist plays a key role in the diagnosis,
initial evaluation, and coordination of patient
care.

Furthermore, the obstetrician‐gynecologist may
be asked to assist in fertility planning for young
women with a new diagnosis of cancer and may
be responsible for addressing questions about
family‐planning needs and the safety of future
pregnancy.

3
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Fetal radiation dose exposure of
common imaging methods

Cancer and pregnancy
Therefore, the purpose of this article was to
provide the obstetrician‐gynecologist with a
relevant overview of the current literature
Regarding concurrent pregnancy and cancer
diagnoses, management options, including
Maternal and neonatal outcomes, as well as the
future needs of young women diagnosed with
cancer who desire fertility preservation.
5
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Overview of cancer types, symptoms,
and evaluation in pregnancy

Fertility preservation options for
breast and gynecological malignancies
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Fertility preservation options for
breast and gynecological malignancies

8

General considerations when cancer is
diagnosed inpregnancy
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General considerations when cancer is
diagnosed in pregnancy

Thanks for your attention.
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Uterine Rupture

Bakgrunn
Bakgrunn:
• En sjelden peripartum komplikasjon
(0.7/1000)
• 2 - 8/1000 hos mødre med uterin arr
• Ofte katastrofalt utfall

Risk factors

No conflict of interest
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Diagnosis
• Fetal Heart changes (decelerations,
Bradycardia) = 60-70%
• Sharp pain between contractions; scar pain
• Contractions that slow down or become less
intense
• Baby’s head moving back up into the birth
canal); Palpation under pubic bone
• Vaginal bleeding
• Maternal tachycardia/Hypotension
Rodriguez MH, Masaki DI, Phelan JP, Diaz FG. Uterine rupture: are intrauterine
pressure catheters useful in the diagnosis? Am J Obstet Gynecol 1989;
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Norske studie viste økende trend av uterusruptur
i både kvinner med og uten tidligere KS.

The problem: Unpredictable!
• “if a prolonged deceleration to 90 /minute or
less lasting more than one minute occurs
during a trial of labor, you should perform an
immediate cesarean operation.
• Do not waste time performing an ultrasound
examination. In many such cases, you will
find no uterine rupture, but in other cases,
you will have saved a baby's life.”

Original Article
Uterine rupture: trends over 40 years
I Al‐Zirqi1,2,*, B Stray‐Pedersen2,3, L Forsén1,4, A‐K
Daltveit5,6 and S Vangen1,4
Article first published online: 2 APR 2015

Flamm BL. Once a cesarean, always a controversy. Obstet Gynecol. 1997
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294 uterine ruptures
(37/10 000)

Per 10 000:
1st decade: 1.2
2nd decade: 0.9
3rd decade: 1.7
4th decade: 6.1

1st decade:
62.1/10000
2nd, 3rd decade:
14.2, 18.2/10 000
4th decade:
66.8/10000
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Risk Factors for Uterine Rupture in Different
Decades in all Maternities
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Mål

35
30
25

Prostaglandin induction
)PG(

20

Oxytocin induction

%

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

15

• Identifisere risiko faktorer
for Komplett uterusruptur i
kvinner med og uten
tidligere KS mellom 19672008

Combination induction
)PG & Oxytocin(

10
5

Augumentation with
Oxytocin

0
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Metode

Metode

Populasjon:
1 443 271 fødsler =60% av alle gravide.
Ekskludert alle som fikk prelabor KS
Final sample:1 375 826 fødseler

Kilder (1967-2008):
• Medisinsk fødselsregister (MFR)
• Pasient administrasjonssystem (PAS)
• Medisinske journaler

1. Uten tidligere KS: 1 317 967
2. Med tidligere KS: 57 859
Utfallsmål:

• Registre: internasjonale diagnostiske coder hos 21
avdelinger ut fra hele 48.
• Medisinske journaler: studert og validert.
• Kun de med complett ruptur etter fødsels start ble
inkludert.

Komplett uterusruptur: Ruptur av alle
uterine lag, inkludert serosa og hinner.
• Risk factors: Demografiske,
svangerskaps og labor risk factors.
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Risiko faktorer (Uten tidligere KS)

Without previous CS: 51 complete ruptures, 5 partial

Høyest Odds ratios:

With previous CS: 122 complete, 114 patial

Incidence of uterine rupture 1967-2008
25

21,1

Per 10 000

20

19,7

15

Complete rupture
Partial rupture

10
5
0,4
0

• Labor induksjon med Kombinasjon prostaglandins
og oxytocin vs spontaneous labor (48x)
• Labor stimulering med oxytocin vs spontaneous
labor (22.5x)
• Amniotomi og mechanical metoder: Ingen ruptur.
• Sete utrekning (42.6x)
• Antepartum fetal død (15.0x)
• Tidligere spontan abort ≤ 12 weeks (9.6x).

0,04

Without previous CS
Iqbal Al‐Zirqi

With previous CS
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Risikofaktorer (Med tidligere KS)
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Conclusion

Høyest Odds ratios:

• The incidence of complete uterine rupture is low in
Norway
(Without CS:0.4/10 000/ With CS: 21,1/10 000 ).

• Labor induksjon med Kombinasjon prostaglandins
og oxytocin vs spontaneous labor (16.1x)
• Labor stimulering med oxytocin vs spontaneous
labor (4.4x)
• Amniotomi og mechanical metoder: minst risiko.
• Manual uthenting av placenta (5.9x)
• Antepartum fetal død (4.0x)
• Tidligere spontan abort ≤ 12 weeks (5.0x).

• Our labor management is the most important risk
factor for this catastrophic complication.
• Amenable to change by:
 reconsidering our induction methods
 reconsidering augmentation protocols
 Taking precautions in manipulative uterine
procedures.
• Women with unavoidable risk factors (Antepartum
death, Previous miscarriage) should be monitored
vigilantly during labor.
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