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COVID-19 i svangerskapet – er det farlig?
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Marte Myhre Reigstad

COrona Virus Disease 2019

Status i dag

• Coronavirus er et luftveis virus som gir
mildt forløp hos de fleste mennesker
• Forårsaket av et nytt koronavirus ved navn
SARS-CoV-2 (opdaget 7. januar 2020)
• Utangspunkt i Wuhan, Hubei Provinsen i
Kina
• Ligner SARS-CoV 2003 og MERS-CoV 2013
• Viruset binder ACE reseptorer, affinitet for
bl a nedre deler av lungene
• Høy mortalitet?

• > 2 mill testet i Norge - 28 963 positive, og
294 død
• R tallet i oktober på 1,4 (95% CI 1,3-1,5)
• 55 mill smittedepå verdensbasis
• 1,3 mill koronarelaterte dødsfall
• 38 mill gjennomgått sykdom
• Mortalitet (Case Fatality Rate) 1,2%
(Influensa 0,1%)
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Case

Case

• Gravid uke 31
• Tar kontakt med fødeavd. Feber, diare og oppkast. 2 dager. God
allmentilstand
• Temp 39.2
• Puls 89
• BT 105/60
• RF 16
Utredning?
• SpO2 96%

• Leukocytter 18, urat 24 mmol/L, kreatinin 295
• RR 22, SpO2 88%,
• Startet med antiviral behandling, og antibiotika iv
• CT thorax : matt glass forandringer, forenelig med viral pneumoni
• Progresjon, behov for ventilasjonsstøtte
• Hva nå?
• Prøvesvar: Influensa A
• Forløsning? Uke 31, steroider, gi og avvente effekt?
• Sprekt barn 

Gravide som er syke
1. Hvordan endrer graviditeten sykdomsbildet?
2. Hvordan påvirker sykdommen graviditeten?
3. Er det farlig for barnet?

«Acquiring robust and scientifically sound evidence takes time, often years, to
generate,…. but this is not possible in a rapidly evolving situation like the COVID-19
pandemic.»
Review of guidelines and recommendations from 17 countries highlights the challenges that
clinicians face caring for neonates born to mothers with COVID‐19
Yeo et al. Acta Paediatr . 2020 Jul 27. doi: 10.1111/apa.15495. Online ahead of print.
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Observasjonelle studier – ikke RCT

Hva har endret seg siden mars?

• Hvilke kvinner har de undersøkt?

• Vi har lært
• Forebygging – «flatten the
kurve»
• Intensiv personale fått mer
kunnskap - behandling
• Pasientene er informerte –
symptomer som bør føre til
kontakt

• Kvinner innlagt? (studiepopulasjonen)
• Pga COVID-19 eller annen årsak?

• Kvinner i siste trimester – eller alle
graviditeter (overførbarhet?)
• På ETT sykehus, eller i en bydel/et land?
(overførbaret, utvalg)
• Hvordan er test – regime? Alle med
symptomer, nærkontakter asymptomatiske?
(andel smittede)

Hvordan endrer graviditeten sykdomsbildet?
Case Mortality Rate (CMR)
= Antall døde/antall smittede
Infeksjon fatality rate (IFR)
= antall døde/ antall smittede (også asymptomatiske og testede)

• Økt cardiac output
• Økt tidevolum/økt oxygenbehov og nedsatt lungekapasitet
• Nedsatt immunforsvar
• Kan ha symptomer i svangerskapet som overlapper COVID-19
symptomer?
• Dysnpoe, tungpust, tett nese???
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Erfaringer fra tidligere pandemier

Spanskesyken

• Spanskesyken
• SARS 2003
• MERS 2012
• «Svineinfluensa» H1N1

• 1918 – 19
• Tok 15 000 norske liv
• Letalitet på 1,1-1,3%
• 50-100 millioner verden over
• Influensa A, H1N1

SARS 2003

MERS 2012

• Severe acute respiratory
syndrome

• Middle East Respiratory Syndrome
• Få tilfeller, Midtøsten
• Case rapporter, enkelte med fatale
utfall for både mor og foster
• Mortalitet ≈ 25%
• Ingen klarte å påvise vertikal smitte
• Kanskje man forløste sent i
forløpet?

• 50% overflyttet intensiv

• 33% ventilasjonstøtte
• 25% mortalitet

• 4/7 kvinner (57%) I 1 trimester
spontan abort.
• 5 kvinner innlagt etter 24. uke. 4
med PTB (80%).
• “Staﬀ caring for pregnant SARS
patients should not care for
other pregnant patients. “
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«Svineinfluensa»
• H1N1 - 2009
• Mortalitet hos gravide 25%
• 5% av dødsfall pga H1N1 influenza var gravide, selv om de utgjør 1%
• Tamiflu : 1/5 av dødsrisiko
• Viktigheten av influensavaksine – gir sanns beskyttelse til foster første
6 mnd. Kun 50% av gravide i UK vaksineres
• Alle gravide må informeres om kliniske symptomer, for å kunne
komme tidlig til med oseltamivir (Tamiflu).

• Still, as the pandemic has progressed, prenatal care has been severely
disrupted, Dr. Shah said, and women are being hospitalized for
conditions that might have been caught and treated much earlier.

Rasmussen SA, Jamieson DJ. 2009 H1N1 influenza and pregnancy--5 years later. N Engl J Med.
2014;371(15):1373–1375. doi:10.1056/NEJMp1403496

Data fra

Kina

• Kina
• Sverige
• Italia
• Frankrike/Belgia
• UK
• USA
• Iran

• 9 bekreftede smittede: Wuhan
Univ, sh
• Jan 20 to Jan 31, 2020
• 3. trimester uke 36-39
• 26-40 år gml
• Ingen hadde komorbiditet
• Vanligste symptom var feber og
hoste
• 1 med PE, en med pPROM
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Funn og behandling ved innleggelse

Symptomer
• Feber ved innleggelse
• Feber post partum
• Hoste
• Myalgi
• Vond hals
• Dyspnoe
• Diare

7
6
4
3
2
1
1

• Lave eller normale leukocytter
7
• Forhøyet CRP
6
• Forhøyet ASAT
3
• En hadde samtidig inf med Influensa
• Oxygen (nese)
• Antibiotika
• Antiviral beh
• CT thx

100%
100%
67%
100%

Videre forløp

Sverige

• Alle sectioforløst
• Fødsel etter 3 dager (median, range 1-7 dager)
• Ingen utviklet alvorlig pneumoni
• Pr 4/2 ingen dødsfall
• 9 nyfødte, apgar 8-9 (1min), 9-10 (5min)
• Ingen påvisning av virus ved PCR i fostervann, navlesnorsblod,
brystmelk, eller barnets slimhinne
• IKKE testet mors vaginal slimhinne

• 53 kvinner (mars-april 2020) alder 20-45 år
• Svensk intensiv register – (obs seleksjonsbias)
• Av disse, 13 gravide/post partum
• 7 med behov for ventilasjonsstøtte
• 5 av 7 med kjent svangerskapsutfall ble sectioforløst, 2 pga COVID -19
infeksjon
• Muligens høyere risiko for overflytning til intensiv, og høyere enn ved
H1N1
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Sverige

Italia
• Feb-mars 2020
• 77 kvinner innlagt (1. trimester – 3 dager post partum)
• 14 med alvorlig sykdom – ingen dødsfall
• 11 forløst på maternell indikasjon
• 6 overført Intensiv behandling

• Risikofaktorer for alvorlig forløp var høy BMI, og avvik på puls/RF/BT
• Prematuritet (12% i studiegruppe, vs 7% in the same areas in 2019).
• Sectio frekvens økt 39% (vs 27% til vanlig)
• Noen barn smittet, men antatt post-natal smitte

Italia

Frankrike/Belgia (Nov 2020)
• Multisenter studie, 3 sykehus Frankrike, 1 i Belgia
• 83 gravide, 107 kontroller
• Propensity score matchet – utligner forskjeller i BMI, alder, paritet
• Gravide:
• Høyere risiko for innleggelse pga respiratorisk besvær
• Høyere risiko for overflytning til intensiv avd

Clinical Findings and Disease Severity in Hospitalized Pregnant Women With Coronavirus Disease 2019 (COVID19) Savasi, Valeria M, et al Obstetrics & Gynecology136(2):252-258, August 2020.

• Ingen dødsfall
• “…..threshold for diagnostic evaluation, hospitalization, and certain
treatments may in fact be lower for pregnant women …may have
biased our finding…..”
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Frankrike/Belgia

UK
• UK Obstetric Surveillance System
(UKOSS)
• 194 sykehus i UK
• 1 mars og 14 april 2020
• 427 gravide kvinner innlagt
• 266 kvinner fødte (fødsel/abort)
• Mer enn 50% av kvinner innlagt hadde
minoritetsbakrunn
• Fleste gravide var I 3. trimester, og
hadde IKKE alvorlig sykdom
• Smitte til barn forekommer, men er
sjelden

UK

USA
• Av alle innlagte kvinner 15-49 år, var 25% gravide (mot 5% de utgjør i
befolkningen)
• 458 fullførte graviditeter (dvs man har endelige data om)
• Fleste var asymptomatiske (69,2%)
• 7% overflyttet Intensiv, men blant symptomatiske var dette tallet 16%
• Preterm fødsel 12,6% (vs USA gj snitt 10,0%) – og oftere blant
symptomatiske kvinner
• Aborter underrapportert, begrenset til de med kontakt med sykehus
• Død 2/458 kvinner
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USA

Iran
• Multisenter studie, 30 dager
• 9 gravide med alvorlig sykdom
• 7 døde
• 1 pågående intensiv behandling
• 1 frisk
• Ingen hadde HT/PE eller kjent
komorbiditet

Iran

Gravide som er syke
1. Hvordan påvirker sykdommen graviditeten?
• Trolig økt risiko for alvorlig sykdom
• Risikogrupper – høy BMI, ONEWS endringer
• Ikke evidens for større risiko for å bli smittet

2. Hvordan endrer graviditeten sykdomsbildet?
• Økt risiko for sectio og prematuritet – iatrogent?
• Vet ingenting om abort risiko

3. Er det farlig for barnet?
• Lite smitte til nyfødte, isolasjon slik anbefalt.
• Ingen funn tyder på vertikal smitte in utero – men serologiske tester uteblir
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Konsekvenser for oss?

Følge med på RCOG

• Risikogrupper – bør være oppmerksom hos disse – hyppige kontroller
• Obs også pasienter uten symptomer
• Generøs testing av gravide (asymptomatiske)
• Psykisk helse – pasienter som er utsatt bør sees.
• Obs underdiagnostikk av annet (GDM?)

• Fhi.no
• rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/coronaviruspregnancy/

Spørsmål?
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