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…Exempelvis

 Medfödda hjärtfel
 Förvärvade hjärtfel
 Graviditetskomplikationer som förvärrar ett 

lindrigt hjärtproblem
 Hjärtsjukdom som demaskeras av graviditet
 Rytmproblem

Graviditet
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Kardiovaskulärt

Graviditet
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Graviditet
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Graviditetsfysiologi
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 Systoliskt strömningsbiljud
 Takycardi
 Ospecifika ST-förändringar, apex lateralförskjutet
 Ökad preload (gradient över klaff, diastolisk 

funktion), minskad afterload (insufficienser)
 Ökad förmakskontraktilitet pga preload (arytmi)



Peri- / postpartum

Robson SC et al. Am J Obstr Gynecol 92

Ytterligare ökning av CO, hjärtfrekvens och 
slagvolym under första 10 min av partus  och 
t om 1 timme efter. 

Sänkning av CO med 28% (jmf med 38-v CO) 
2 veckor efter partus. 



Graviditetsfysiologi

199 friska, sina egna kontroller.
Normalvärde unga 146 ng/l
<300 ng/l högt NPV för svikt
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... as we know, there are known knowns; there are things
we know we know. We also know there are known
unknowns; that is to say we know there are some things
we do not know. But there are also unknown unknowns -
- the ones we don't know we don't know.

D Rumsfeld 2002

Kända och okända hjärtfel



”Känt” hjärtfel

 Medfött
 Klaffsjukdom; medfödd/rheumatisk feber
 Hypertrof cardiomyopati
 Dilaterad cardiomyopati
 Arytmi

Dvs möjlighet att ge prekonceptionell rådgivning, göra 
upp en plan i god tid



Allt fler svåra hjärtfel kan opereras
så bra att patienterna blir vuxna

f.57 f.77 f.97
Enkla hjärtfel 78 93 97

40 57 75
9 43 90
0 74 85

Extremt svåra 0 0 30



Graviditet
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Observationell studie CARPREG 599 grav
Litteratursammnställning 2400 grav
ZAHARA-registret 1800 grav
Expert konsensus (modifierad WHO)



Mödradödlighet hos hjärtsjuka..
ROPAC. 66% GUCH. 1300 kvinnor. Mortalitet 1 %. 4/13 mitralstenos. 9/13 postpartum



Presentationens namn
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Presentationens namn 14



Graviditet
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(högerkammare som pumpar till aorta)
(”enkammarhjärta”)

(mitralläckage)

(lätt-måttlig aortastenos)

(lindrig mitralstenos)



Graviditet
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(hjärtsvikt objektivt)
(hjärtsvikt, subjektivt)

(mitralstenos)

(förträngning av aortabågen)



Rådgivning
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Therese

Civilekonom, icke-rökare, tränar 2 ggr/v
Bicuspid aortaklaff följd sedan barndomen

22 åå: måttlig aortastenos (gradient 65/35 mmHg), normal 
vänsterkammare, (EF 60-70%), aorta utan vidgning eller 
förträngning
Arb-EKG utmärkt (190 W, BT 135 mmHg)
Asymtomatisk



Therese   forts…

25 åå: Graviditet närmaste åren? Asymtomatisk!

UCG: Tätare aortastenos (89/40 mmHg, area 0,9cm2),  bra 
vänsterkammafunktion.
Arb-EKG: samma (190W, BT-stegring 155).
MR: aortabåge ua, måttlig aortastenos.
Kat: tät stenos (toppgradient 44 mmHg, LV-tryck 153/5/18)
Stresseko: ökade slagvolym och  hjärtfrekvens utan tecken till 
svikt.



Therese   forts….

25 åå: Graviditet närmsta åren? Asymtomatisk!
Guidelines?? Studier??



ESC (European Society of Cardiology) 

klaffsjukdomar
Op asymtomatisk aortastenos om

Dålig EF/pumpförmåga
Arb-EKG med symtom eller BT-fall
Om stenosen har gradient > 120 mmHg



ESC graviditet



Therese …..forts

Välmående under graviditeten.
Vaginal förlossning.
Uppkopplad telemetri, noggrann vätskebalans, artärnål.
EDA (”försiktig”), oxytocin värkstimulering (”försiktig”).

Prostinfenem, Methergin blödningsprofylax, blödde 
600 ml.
Flicka v 38, 3220 g, bra APGAR.



Värdering före
 UCG/MR; kammarfunktion (morfologisk 

högerkammare som systemkammare), 
stenosgrad
 Arb-EKG: Bra belastningsgrad utan 

arytmier eller blodtrycksfall
 Stresseko: Ökar slagvolym vid belastning?

Graviditet
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Graviditet
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Att tänka på
 Hjärtfel: diagnos och funktion inom diagnosen, 

kvarvarande problem, behandlingbart, tidigare 
komplikationer, framtida komplikationer

 Individ: comorbiditet, fetma, rökning, önskemål, 
tidigare barn

 Graviditet: tromboembolism, preeclampsi, tvilling

 Foster: underburen, genetik, embryopati



Några saker speciella för GUCH

 Om pat har ärr under armhålan ska man inte 
sätta artärnål eller ta blodtryck i den armen. 
(använt armartär som kärlmaterial i samband med hjärtoperation)

 Cyanotiska hjärtfel har risk för att luftbubblor via 
infarter går från ven till artär.

 Vätskebalans viktig vid t ex förmakseptumdefekt, 
hypertrof cardiomyopati och hjärtsvikt.

Graviditet
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Presentationens namn
27



Multidisciplinär konferens

• Var, när och hur ska hon förlösas
• Monitorering; invasiv, rytm, vätskebalans, 

blödningskontroll
• Anestesi
• Obstetrik
• Vad kan vi ge om….arytmi, högt/lågt 

BT,blödning
• Plan tillgänglig för alla dygnet om





”Okänt” hjärtfel

 Peripartumcardiomyopati
 Aortadissektion
 Coronarsjukdom/dissektion
 Demaskering av underliggande hjärtsjukdom

Dvs planering inte gjord, patient inte informerad, 
bråttom



Peripartumcardiomyopati, PPCM

 Slutet av graviditet till 5 mån pp utan annan orsak till 
hjärtsvikt

 Virus? Immunologisk? Hormonell?
 Symtom och behandling som annan hjärtsvikt, plus 

bromocriptin?
 Prognos 50 % helt återställda, 20 % död/transplanterad.
 Om kvarstående hjärtsvikt avråds ny graviditet, om 

återhämtad hjärtfunktion risk för återinsjuknande.
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Peripartumcardiomyopati forts

 Olika incidens i olika länder, Haiti, Sydafrika
 Genetisk komponent
 Incidens Sverige 1:4000?
 16kDa-prolaktin, angiogenes
 (20 pat; bromocriptin 2,5mg x2 i 2 v sen x1 i 6 v, 

1 resp 4 döda, bättre vä-kammare)       

Current Opinion in Critical Care
Volume 19(5), October 2013, p 397–403



Noomi 29 år
 Född utomlands, sedan 10 år bott i Sverige. Alltid dålig 

kondition. Icke rökare.
 Bradycardi upptäckt första trimester. AV-block III 

konstaterat. Fick pacemaker andra trimester.
 Tilltagande vä-kammardilatation och grav hjärtsvikt (EF 

15%), ventrikeltakycardier. 
 Hjärtsviktsmediciner på HIA.



Noomi forts
 Förlöst v 30; sectio med spinal, på thoraxop med 

beredskap för hjärtlungmaskin, vikt 1600.
 Avancerad hjärtsviktsbehandling på thorax-IVA
 Biventrikulär kammarassist-device
 Hjärttransplantation 
 Kongenitalt AV III? Underliggande dilaterad

kardiomyopati som demaskerats av graviditet? 
Pacemaker-orsakad hjärtsvikt?



Linnea 30 år
 Tidigare frisk. Första barnet. Graviditetshypertoni, 

huvudvärk mot slutet. 
 Förlöst med sectio v 41 pga dålig progress.
 Några månader senare söker akuten pga hjärtklappning 

och andfåddhet 
 EKG sinustakycardi. 
 UCG: sällsynt hjärtfel (kongenitalt korrigerad transposition) med 

nedsatt pumpförmåga, EF 40%.
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Linnea, forts

 Insatt på ACE-hämmare och betablockad, förbättras. Vill 
bli gravid igen.

 mWHO III, CARPREG 1... 
 Utsatt ACE-hämmare. Insatt Acetylsalicylsyra, hjärtbesök 

v 20 och 30, EF 45 %.
 Trött, sjukskrivs. Graviditetsdiabetes och gallsyror.
 Förlöst sectio efter induktion v 40 (diabetes, 

förlossningsrädsla) utan progress.
 Återinsatt på ACE-hämmare, mår bra, inga fler barn.  
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Dyspné

 Lungemboli: CT
 Hjärtsvikt (PPCM, 

preeclampsi, klaffel, ”känd”): 
UCG, BNP

 Infektion: LPK, CRP
 Astma (anamnes)
 ”Normalt”



Sandra 30 år
 Frisk, överviktig kvinna, icke-rökare, gravid v 36.
 Plötslig brsm i vila, upp mot käkar och vä arm någon 

timme. 
 TNI 0,27- 4,7. Inkomst-EKG ua, sen T-neg anteriort.
 UCG: apikal akinesi, EF 45%.
 CT thorax: ingen LE, ingen aortadissektion



Sandra 30
 Hjärtinfarkt, NSTEMI. UCG EF 30-40%.
 Betablockad, Trombyl, Fragmin.
 Koronarangio?
 CT koronarer?
 Diagnos?
 CT utan synlig ocklusion, flödesmätning bra.



Sandra 30
 Stabil. UCG EF 50-55%
 LAD-dissektion eller emboli i kranskärl.
 Fostret ua
 Nyligen genomgången infarkt, undvika kirurgi.
 Plan: vaginal, EDA, synctocinon (försiktigt) och 

prostinfenem, telemetri. Om brsm PCI/thorax.
 Verklighet: v 40+5 värkar vattenavgång, akut sectio

värkrubbning. Vikt 3200g.





Koronardissektion
 Ovanligt!
 30% av koronardissektioner är hos kvinnor peripartum

upp till 3 mån.
 LAD oftast engagerad, men 20% även huvudstam.
 STEMI – angio och stent
 nSTEMI – instabil: angio, ev stent, stabil: angio/CT och 

medicinsk beh



Tina 41 år

 4-barnsmor. Storrökare, övervikt. Gravid v 25, sent 
upptäckt.

 2 dgr brsm. CT ej lungemboli/aorta-dissektion. Troponin
förhöjt (TNT 475), NSTEMI och instabil. 

 UCG bra EF men regionalt nedsatt.
 Angio ocklusion LAD, atheromatos, stent med 

sectioberedskap
 Metoprolol, Plavix, Trombyl, Fragmin



Tina forts

 Plan: Sätta ut Plavix v 36, telemetri. Tidigare snabba 
förlossningar.

 Verklighet: v 33 vattenavgång, sätesändläge. Betapred, 
Tractocil. Sammandragningar, vaginal förlossning. 
Hinner inte övervaka men mår bra. Blödning 400 ml.



Bröstsmärtor
 Aortadissektion. Marfan, 

Turner, Ehler-Danlos, Bicuspid
aortaklaff, hereditet: CT!. Sectio
på thoraxop, ECMO.

 Koronarischemi.  
Dissektion, embolisering, 
riskfaktor): EKG, troponin! PCI 
om ST-lyft eller instabil.

 Reflux/muskuloskelettalt



Rytmproblem
 Holter, tum-EKG, Revealdosa
 I princip samma mediciner som icke-

gravid. Undvika Cordarone.
 Instabil patient med takycardi –

elkonvertering.
 Pacemaker kan behöva justeras till högre 

basfrekvens.

Graviditet
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HLR gravid kvinna



Graviditet
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I Sverige
Patientregistret + MFR 1997-2005

 13/54 (24 %) dödsfall vid graviditet och upp till 42 dgr
postpartum var hjärtkärl-orsakade.

 Upp till 265 dgr:
 9 artäraneurysm (6 aorta)
 2 kardiomyopati
 3 hjärtarytmi
 2 ischemisk hjärtsjukdom
 3 hjärtsjukdom UNS
 2 myocardit

 Mödradödlighet i Sverige 3/100 000 födda barn.



Graviditetsfysiologi
53

 Distribution, absorption, metabolism och elimination
 Lägre plasmaproteinbindning, ökad fri substans
 Mag-tarmmotilitet, lägre upptag, längre tid (endos)
 Leverenzymer (CYP450 ökad metabolism)
 Elimination via njurar ökar
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