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Gravid hemodynamik



Obstetriska droger
Oxytocin – Vasodilatation med kortvarig blodtryckssänkning och 

uttalad tachycardi. ST förändringar, ffa vid snabb bolus. 

undvik till pat med begränsad cardiac output, pulmonell
hypertension, hypovolemi

Methergin – vasokonstriktion, både arteriellt , venöst o i 
lungkärlbädden. Coronar vasospasm. Svår hypertoni. 
Lungödem . 

Prostinfenem – syntetiskt  PGF2alfa. Potent glatt muskelkonstriktion i 
både coronar samt lungkärlbädd. Ger hypertoni o kan ge 
bronkkonstriktion

Cytotec – PGE1 analog, ger illamående/kräkningar, shivering, diarre, 
pyrexi o vasodilatation. Dock inga cardiella bieffekter.







Fall
 34-årig kvinna från Eritrea

 3 G, 2 P. 

 1 PN i hemlandet. 1 akut sectio på normalen 3 år 
tid.

 Frisk. 0 med. 0 allergi.

 Pratar lite svenska, make tolkar



Förlossning:
 10 timmars värkarbete
 Ca 02.00 beslut om akut sectio pga hotande 

fosterasfyxi
 Spinal med ´´vanliga doser´´
 Perop. sammanlagt 600 mcg Fenylefrin. Lägsta 

systoliska tryck 90.
 Uterotonica: Oxytocin 5 E, Methergin 0.2 mg 

samt sen även ´´starkt´´ Oxytocindropp.
 Blödning ca 450 ml



Postpartum:
 Får efter barnet är förlöst obehag i bröstet, med 

utstrålning upp i halsen

 Tachycard med ST sänkningar på övervakningsEKG

 Går till IVA för fortsatt övervakning



Utredning 
 EKG  - normalt vänsterförskjutet hjärta. Qvåg

och inverterade T i III, V1 samt V2.
 UCG
 Arbetsprov 

 Indicerade rtg undersökningar ger små 
strålningsrisker för barnet.



Coronary artery disease
Riskfaktorer Symptom
o Ålder
o Rökning
o Dyslipidemi
o HT
o Ärftlighet
o Fetma
o Diabetes

 Bröstsmärta 95%
 Dyspne 36%
 Syncope 9%
 Dizziness 10%
 Hjärtsvikt 6%
 Försämring vid 

ansträngning 4%
 Inga symptom 0%



Coronary artery disease



Akut coronart syndrom
Lokalisation hos gravida Etiologi
 Anteriort,antero-

septalt/lateralt
67%

 Inferiort, infero -
posterior/lateralt

19%

 Dissektion 35%
 Tromb / emboli 25%
 Aterioscleros/stenos24%
 Coronarspasm/oklart 15%



Incidens /behandling akut 
coronart syndrom

 Incidens 3-6/ 100.000 förlossningar.  10 % < 35 år.
 Mortalitet 5-10%

 PCI  (alt trombolys passerar inte placenta, men kan blöda rejält)

 Sedvanliga läkemedel –ASA, Plavix, betablockare, 
nitrater, Fragmin

EDA blockerar mycket smärtutlöst 
sympaticusstimulering och tachycardi



Lungödem av olika genes



Lungödem
 Vanligaste respirationssvikten hos gravida. 

Vanligare än lungemboli och pneumoni

 Orsaker:
1. Tocolys ( Bricanyl) 27%
2.Hjärtsjukdom 26%
3.Övervätskning 22%
4.Preeclampsi 18%
5.Infektion 4%



Anesthesia for Noncardiac Surgery in Adults with Congenital Heart Disease.
Cannesson, Maxime; Earing, Michael; Collange, Vincent; Kersten, Judy

Anesthesiology. 111(2):432-440, August 2009.
DOI: 10.1097/ALN.0b013e3181ae51a6

Fig. 1 Factors that influence the distribution of blood flow between the 
systemic and pulmonary circulations are shown.

Undvik tachycardi, tachypne – bra smärtlindring viktigt!



Anestesiomhändertagande vid förlossning hos 
hjärtsjuka  - Goldsmitz.E – IJOA 2010, 19(3) 266-72

 1986-2004 Toronto
 552 kvinnor / 657 förlossningar
 Hälften förstföderskor

 NYHA 1/2 -602

 NYHA 3/4 -55 ( 17 från början) 



Förlossningssätt – analgesi/anestesi

 merparten spontant värkarbete
 ca 85 % EDA
 ca 30% sectio

3 % cardiac events. 1 dödsfall



Val av anestesimetod?
 Neuraxial i första hand 
 Spinal / EDA / CSE /spinalkateter beroende 

vilket hjärtfel kvinnan har
 Vasopressor efter hjärtfel.

 GA med opiat 



Sectioanestesi för gravida hjärtsjuka
Ioscovich. AM – IJOA 2009, 18 (4) 379-86

retrospektiv uppföljning av  12 AS. 
EDA/ CSE även till täta 

Dresner. M – IJOA 2009 ,18 (2) 131-36
Kontinuerlig spinal kat vid sectio till blandad grupp.

É .Orme, IJOA – 2004, 13, 183-87
4 fall med Remifentanilanestesi för sectio vid AS



Monitorering
 Beroende på svårighetsgrad av sjukdomen.

 Pox med tryckkurva
 5-avl EKG
 NIBT
 Artärnål där man är angelägen om bra hemodynamiskt 

kontroll
 CVK endast för svårt sjuka

 Glöm inte monitorering postpartum - ffa på cirk. 
instabila.



Fallbeskrivning
 Kvinna 39 år 
 Tidigare en PN
 Insulinbeh diabetes
 BMI 25
 V.36 +5 – lindrig 

preeclampsi, ffa 
proteinuri

 Sista 3 dagarna 
tilltagande dyspne –
även i vila

 Utredning: CT thorax –
perihilära ödem 
+pleuravätska

 Blodgas . PO2 9.6, 
PCo2 3.3, POX 95

 EKG: SR, 118
 UCG: generall 

hypokinesi, EF 20-25% 
o höga fyllnadstryck



Peripartumcardiomyopati
 Idiopatisk cardiomyopati
 Debut av vänsterkammarsvikt under senare delan

av graviditeten eller inom månader efter 
förlossning

 Uteslutningsdiagnos

 Mycket varierande incidenssiffror - 1 /100  
Africa, 1/3 000 USA och 1 / 6 000 Japan



Diagnostiska tecken o risker
 Hjärtsvikt med ST-T 

förändringar på EKG
 Blöta lungor på rtg
 EF < 45%
 Pro BNP förhöjt

 Lungödem
 Cardiogen chock
 Fatala arrytmier
 Trombemboli

 Sämst förstås hos de 
med EF<25%



Vänsterkammarsvikt 



Glöm inte antikoagulation!



Aortastenos 



Pulmonell hypertension



Sammanfattning
 Vaginalförlossning i första hand. God smärtstillning oftast 

väsentlig.

 ESEC ffa på obstetriska orsaker. 

 Invasiv monitorering (utöver artärnål) oftast inte nödvändig.  
Non invasiv CO –monitorering för fler.

 Tänk till ang uterotonica.

Tidig multidisciplinär plan och ha god koll på 
hjärtfelet!



Fall
40-årig I-p. Särbo. Försörjningsstöd. Röker. BMI 
45. 

Amfetaminmissbruk fram till 2006.  
Hypertonimedicinering under 2015. Pågående 
ADHD-utredning. 

Sen inskrivning v 15 – bltr 135/90,  2+ prot. 
Graviditetsdiabetes från v 26. Trandate från v 35. 
Kvarstående proteinuri, utvecklar massiva ödem. 



Forts bakgrund
Inducerad i v 37+0, akut sectio pga dålig progress 
och tungandad i epiduralanestesi.

På BB görs EKG, rtg pulm, hjärtultraljud och 
medicinkonsult – vänsterkammarhypertrofi.  

Pat uteblir från alla bokade besök och sätter ut 
Fragmin. Efterkontroll MVC 5 v pp, mår bra. 



Förlopp
Påföljande dag bevittnat hjärtstopp i närheten av 
sjukhus. 

HLR misslyckas.  



Diagnos
 Akut hjärtinfarkt

 Hade Concerta, Lyrica, Tramadol, Trandate och 
amfetamin i blodet också.



Fontan palliation
 Passivt flöde till pulmonaliscirkulationen, drivs av 

CVT+ negativt intrathorakalt tryck vid inandning, 
dvs ingen pumpande kammare. Preloadberoende.

 Ökad risk för: Arrytmier, ffa supraventrikulära. 
Systemkammarsvikt (diuretika). Trombembolism
(trombosprofylax). Protein-losing entoropathy.

 Stor risk för prematura födslar ( 78%) – vanligare 
än kardiella komplikationer.







Hur gjorde vi?
 Sectio: spinal kat, artärnål, lite vätska o 

Fenylefrin i smådoser.

 NA mot slutet

 Liten dos Milrinone.

 CVK postpartum

 Reop pga blödning





Buprenorfinbehandlade
(Subutex el Suboxone-med Naloxon)
 Plan inför förlossning
 Behåll Buprenorfindosen
 Planera för 72 tim multimodal smärtbehandling

 EDA / CSE

 Vid sectio initialt högre dos it Mo 150-300 mcg+ 
ev tillägg av Clonidin 0.5-1mcg/kg (50-100 mcg)



Postpartumsmärtlindring 
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