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Innhold 

• Hva er svangerskapsforgiftning? 

• Økt risiko for senere hjerte- og karsykdom 

– Hvem rammes? 

– Hvorfor? 

– Forebygging? 



Hva er svangerskapsforgiftning  

= preeklampsi? 

Chicago: 

Ledig plakett for den som finner årsaken til  

eller behandlingen for preeklampsi 

«The disease of theories» 

Ingen svangerskapskomplikasjon er så vanlig  

og så farlig for kvinnen og hennes baby 

>80 000 mødre dør årlig 



Preeklampsi: før lynnedslaget 

Pre: før 

Ek lampein: lysglimtet, lynnedslaget 

Definisjon: 

•Nyoppstått etter svangerskapsuke 20: 

• Høyt blodtrykk (140/90) og eggehvite i urinen 

Eklampsi: svangerskapskramper 



Preeklampsi: forekommer i mange former 

 
• Bare i svangerskap 

– Morkaken ”årsaken” 

• Vanlig 

• Fra frisk til  mulig livstruende sykdom  

• Helsefarlig for gravide og babyer 

– Tar flest liv i utviklingsland 

– Norge: få dødsfall  

– Forløsning før termin ved alvorlig sykdom 
• Viktig årsak til sykdom og funksjonshemming hos barn 

 

• Økt risiko for hjerte- og karsykdom hos mor 

 



Foster: 

•Tilveksthemmet 

•Død  

•For tidlig forløsning 

Gravid: 

•Høyt blodtrykk 

•Eggehvite i urin 

•Svangerskapskramper 

Unormal morkakedannelse 

 og blodsirkulasjon  

fra livmorveggen 

Første 20 uker  Stadium 1: morkake 

Stadium 2: mor er syk 
Siste 20 uker 

 

 
“Morkakestress” 

Burton G et al. Placenta 2009 

 

 

Økt betennelse 

i karvegger 

Morkaken utskiller  
aktive faktorer 

•Karpåvirkende proteiner (sFlt1, PlGF)  

•Små morkakepartikler 

Stadium 0 (før graviditet): 

Fosterets far er viktig….. 

Immunologiske faktorer: 
Morens immunceller i 
livmorveggen møter fosterets 
inntrengende morkakeceller 
Throwsdale J et al., 2008 

Mange stadier i sykdomsutviklingen 



Preeklampsi: økt risiko for senere hjerte- og karsykdom 

Irgens HU et al, BMJ 2001 

Smith GC et al, Lancet 2001      

Bellamy L et al, BMJ 2007         
Lykke JA et al, Hypertension 2009      
Lazdam et al, 2012         

Økt risiko for  

•Høyt blodtrykk  

•Slag  

•Åreforkalkningssykdom 
– hjerteinfarkt 

 Enda høyere risiko dersom 

•Mer alvorlig preeklampsi 

•Tidlig innsettende preeklampsi  

•Liten baby 

Nye American Heart Association retningslinjer 2011 
  Kjønnsspesifikk risikofaktor for senere hjerte- og karsykdom:  

 Preeklampsi eller fødsel av et tilveksthemmet barn (like stor risiko som diabetes) 



Årsaker til sammenhengen:  

felles risikofaktorer for preeklampsi og hjerte- og karsykdom? 
 

Hjerte- og 
karsykdom 

Preeklampsi 

Felles genetiske 
risikofaktorer?  

 

•Overvekt 
• blodtrykk 
•fettstoffer i blodet 
•Diabetes  

• Insulinresistens 
•Fysisk inaktivitet 

 
 



Men: kan svangerskapsendringer og morkaken også bidra til  

økt risiko for senere hjerte- og karsykdom? 
 

Hjerte- og 
karsykdom 

Preeklampsi 

Ness RB et al. NEJM 1993 og 

Lawlor DA et al. Circulation 2003: Flere barn gir økt risiko 

 -bare hos mor, ikke far 

 

Martin U et al. Clin Sci 1999: Svangerskap øker fettavleiring? 

   Morkakesvikt 



Mer forskning er viktig: 

-for å forstå hvordan preeklampsi øker risikoen 

-for å mer effektivt forebygge hjerte- og karsykdom 

  
 

Hjerte- og 
karsykdom 

Preeklampsi 

Morkakesvikt 
god tid for forebygging 



Modifisert fra Sattar, N & Greer IA. BMJ 2002; 325: 157-60 

Dagens forståelse:  
Svangerskapet: en stresstest for senere hjerte- og karhelse hos kvinner 

Men de fleste 

kvinner  

med preeklampsi 

blir ikke syke senere 

i livet? 



Modifisert fra Sattar, N & Greer IA. BMJ 2002; 325: 157-60 

Vår nye hypotese:  
Livmorveggens karveggsforandringer «akutt aterose»  

identifiserer kvinner med økt risiko for aterosklerotisk hjerte- og karsykdom 

Staff AC, Dechend R, Redman CW. 

Placenta 2013 



Akutt aterose ved preeklampsi 
-bare hos 20-40% 

 

 

Akutt aterose også utenom preeklampsi-svangerskap: 

•Tilveksthemmet foster 

•Diabetes 

•Autoimmune sykdommer 

•Ukompliserte svangerskap: 8-14% 

Khong TY. Arch Pathol Lab Med 1991 

Meekins JW et al. Placenta 1994 

Levy RA et al. Lupus 1998, Katabuchi H et al. Med Electron Microsc 2003 

Harsem NK, Roald B, Braekke K, Staff AC. Placenta 2007 

Vår hypotese:  

akutt aterose en påskyndet åreforkalkningsprosess 
-forårsaket av prosesser i svangerskapet og livmorslimhinnen 

-økt betennelse (inflammasjon) en fellesfaktor? 



 

Fettavleiring (skumceller) 

Betennelsesceller i karveggen 

 

Fremmede celler 

Kalkavleiring 

 

Utviklingstid 
AT1-AA: egenproduserte 

antistoffer 

mot viktig blodtrykksreseptor 

 

++ 

++ 
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-karsykdom 
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Svangerskapet og akutt aterose: 

Kan bidra til bedre forståelse av andre åreforkalkningssykdommer? 



Forskningsfunn kan følges fra morkakens molekyler 
 til den gravides blod og til karhelse flere år etter 

svangerskapet 

-sammenheng mellom karhelse og akutt aterose i 

livmorslimhinnen, 

uavhengig av preeklampsidiagnose? 

Herse et al, Hypertension 2007 

Herse et al Hypertension 2008, Herse et al, Circulation 2012 
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Hvordan følges kvinner etter preeklampsi opp? 

• Oppfølging og råd ved nytt svangerskap 

– Gjentakelsesrisiko 

– Forebygging  
• Acetylsalicylsyre fra uke 12 

• Reduser risikofaktorer: 

– Velregulert kronisk sykdom 

– Vektkontroll 

• Fortsatt høyt blodtrykk eller eggehvite i urinen: eget opplegg 

• Blodtrykkskontroll 6 uker: fastlege 

• Neste svangerskap: tett(ere) oppfølging  

 



Hvordan følges kvinner etter preeklampsi opp? 

• Oppfølging for hjerte- og karsykdom? 

– Årlig eller hvert 3.år: risikovurdering hos fastlege?  

– Kardiolog ved høyrisiko? 

• Forebygging? 



1. Teste for akutt aterose i livmorslimhinnen etter forløsning 
 

Mer målrettet forebygging dersom vår hypotese bekreftes: 
Akutt aterose predikerer risiko for hjerte og karsykdom 

2. Tilby kvinner med økt risiko intensivert:  

 -forebyggingsråd: vekt (kosthold) og fysisk aktivitet 

 -intervensjon (randomiserte studier): medikamenter, kost og trening 

 -oppfølging: raskere diagnose og behandling for å forebygge alvorlig sykdom 

3. Mål: forebygge, utsette og redusere hjerte- og karsykdom hos kvinner (som har født barn) 



Kvinners hjerte- og karsykdom etter fødsel: 
-forskningsbasert kunnskap viktig 

-kvinners helse kan påvirkes 

-stort forebyggingspotensiale 


