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Autoimmuna sjukdomar (AS)

• Ca 5 % av befolkningen i världen

• ca 66% av AS har i snitt en debutålder under 
50 åå

• 80% är kvinnor

• Vissa AS är vanligare hos vissa etniska grupper

• Vissa AS går i familjer



. J Autoimmun. 2019 May 27. pii: S0896-8411(19)30111-8. doi: 10.1016/j.jaut.2019.05.015.

Obstetric and neonatal complications among women with
autoimmune disease. Williams et al

In conclusion, in this comprehensive examination of multiple autoimmune diseases and various 
obstetric and neonatal outcomes in a national sample of U.S. women and their infants, maternal 
autoimmune disease was associated with poor obstetric and infant outcomes, especially preterm 
birth. These increased risks were observed despite the heterogeneity of symptomology across 
various autoimmune diseases, highlighting the importance of research to better understand 
immunologic function during pregnancy and to better guide prenatal care and inform patient-
provider decision making regarding pregnancy for women with autoimmune disease. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31147159


Nat Rev Rheumatol. 2019 Jul 25. doi: 

Pregnancy outcomes in SLE are improving. McHugh J et al

• 93820 gravida SLE pat 78045054 friska gravida
• In the USA, in-hospital maternal mortality and overall 

outcomes improved considerably from 1998 to 2015, 
especially in pregnant women with systemic lupus 
erythematosus (SLE), according to a retrospective 
cohort study. Of the 93,820 hospitalizations of 
pregnant women with SLE recorded in the National 
Inpatient Sample database over the 18 year-period, the 
rate of in-hospital maternal deaths declined from 
442 per 100,000 admissions (for 1998 to 2000) to <50 
per 100,000 admissions (for 2013 to 2015), which was 
a greater decline than that reported for pregnant 
women without SLE.



Nat Rev Rheumatol. 2019 Jul 25. 

Pregnancy outcomes in SLE are improving. 
McHugh J et al



SLE och graviditet

• För 30 år sedan avråddes SLE pat att bli gravida pga hög 
mamma och foster mortalitet/morbiditet

• I Sverige sker ca 75 graviditeter/år hos kvinnor med SLE och 
av dessa är ca 35 förstagångs-föderskor

• Graviditet kan förvärra moderns sjukdom och sjukdomen kan 
påverka graviditeten negativt

• Trots att graviditetsresultat förbättrats senaste årtiondena 
(bättre behandling av sjukdom, noggrannare övervakning av 
graviditet) är graviditet fortfarande en utmaning vid SLE



Basen för en lyckad graviditet är en välbehandlad 
patient. 

• Planera graviditet!!!

• Sjukdomen skall vara ”lugn” i 6 mån innan 
graviditet

• Graviditet hos SLE kvinnor betraktas som 
riskgraviditet också när sjukdomen är inaktiv. 

• Tät kontroll under graviditet så att skov kan 
upptäckas och behandlas tidigt (SLE pat får ökat 
antal skov under graviditet)

• Risk för skov i SLE-sjukdomen är ökad ett år efter 
partus

• SLE kvinnor har normal fertilitet



Preventivmedel vid SLE

Medical Eligibility Criteria for contraceptive use WHO 2015



• 81% av graviditeterna var okomplicerade

• Skoven ofta milda

• 5% slutade i fetal eller neonatal död 







SLE graviditet- tight control

• Skall skötas av både
– reumatolog 

– obstetriker
• ses minst 1 gång/trimester hos pat i remission

• Åb > 1gång/månad hos pat med anamnes på inre organengagemang?

• Inläggning 

• Om möjligt skall graviditet planeras i lugnt skede av sjd
• Vikt

• Längd

• Blodtryck

• blodsocker

• SR, CRP

• Hb, LPK, TPK

• Ev Kalk, vitamin D

• TSH (fritt T4, T3, TRAK, TPO-ak)?

• ASAT, ALAT

• Kreatinin

• ev GFR alt Cystatin C

• Kardiolipinantikroppar, β2-glucoprotein1, lupusantikoagulans

• ANA screen (som inkl anti-DNA, SS-A, SS-B)

• Komplement (C3, C4 C3d vid nefrit C1q ak)

• Urinsticka, urinsediment, U-Albumin/Kreatinin-kvot (tu-alb)

•

Blodtryck

Hb, LPK, TPK

ALAT

Kreatinin, urinsttickor

I tillägg varje trimester, överväg

Komplement

Anti-DNA

U-albumin/kreatinin kvot (vid njurengagemang)

Vid varje kontroll hos reumatolog
( hos barnmorska följs Hb, bltr, u-sticka)



Antal Något 
“primärt
outcome”

Neonatal 
död

Fetal 
död

Tillväxt-
hämning

Tidig
förlossning

Havande-
skaps-
förgiftning

SLE+/aPL+ 60 37% 2% 13% 18% 20% 17%

SLE+/aPL- 338 16% 1% 2% 8% 7% 7%

SLE-/aPL+ 105 26% 0% 11% 10% 13% 12%

kontroller 204 3% 0% 1% 3% 1% 2%

Jane Salmon ACR 2013, Promisse studien

SLE och graviditetskomplikationer



Graviditetskomplikationer
. J Autoimmun 2017 Feb 27. pii: S0896-8411 Bundhun et al

Impact of systemic lupus erythematosus on maternal and fetal outcomes following pregnancy: A meta-analysis of studies published between years 2001-2016.

Riskfyllt för både mor och barn
– SLE skov
– Missfall
– Intrauterin fosterdöd
– Intrauterin tillväxthämning
– Preeklampsi/Eklampsi/HELLP
– Prematuritet
– ”Small for gestational age”
– Ökad frekvens kejsarsnitt
– Hypertoni
– Tromboembolisk sjd
– Postpartum infektioner
– Neonatal SLE
– Ökat antal barn som vårdas på barn-IVA
– Ökat antal barn med missbildningar

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Impact+of+systemic+lupus+erythematosus+on+maternal+and+fetal+outcomes+following+pregnancy:+A+meta-analysis+of+studies+published+between+years+2001-2016


Ökad komplikationsrisk ses vid

• Anti-Ro/SSA, anti-La/SSB antikroppar (ca 40%)

• Positiva aPL eller SLE-associated APS
• Lupusnefrit

• Beakta även, proteinuri, trombocytopeni, tidigare obstetrisk
anamnes , utsättande av hydroxychloroquine (Plaquenil), 
kortisonbehandling ffa vid en prednisolondos >10–20 mg/dag, 

• (även risk faktorer som hög ålder hos moder, kronisk hypertoni, diabetes, 
övervikt/fetma, rökning, thyroideasjukdom bör räknas in )

• Kontraindikation för graviditet hos SLE pat är pulmonell
hypertension, svår hjärtsvikt, svår restriktiv lung sjd(FVC <1 L), och
ev kronisk njursvikt(Creatinine > 2.8 mg/dL)



Basbehandling
• Hydroxychloroquine,  Plaquenil®

Bör ges till alla 
dos ≤ 400mg/dag
Plaquenil förebygger skov av SLE under graviditet och har visat sig reducera 
graviditetskomplikationer
Kan ges under amning
Sätts in vid planering av graviditet pga långsamt isättande effekt

Impact of hydroxychloroquine on preterm delivery and intrauterine growth restriction in pregnant women with systemic lupus erythematosus; adescriptive cohort study
Leroux M, Desveaux C, Parcevaux M, Julliac B, Gouyon JB, Dallay D, Pellegrin JL, Boukerrou M, Blanco P, Lazaro E.
Lupus. 2015 Nov;24(13):1384-91

• Trombyl 160mg

Farmakologisk behandling under SLE 
graviditet



Farmakologisk behandling under SLE 
graviditet

• Kortison
– ≤ 5-10 (-20) mg Prednisolon
– Lägsta effektiva dos eftersträvas
– Ge samtidig behandling med kalk (upp till 1200 mg av calcium och D-

vitamin (400- 4000 U/dag)
– Vid amning, amma just innan intag av prednisolon, om doser > 40 mg, 

amma 4 timmar efter given dos
– Flourinerade steroider skall inte anv om det inte är fostret man 

behandlar
– Utvärtes behandling med kortison säkert under grav 
– MP pulsar (250-500mg/dag) är kumulativt mindre skadligt än långvarig 

po beh
– Potentiella risker hos mamman diabetes, hypertension, preeklampsi, 

infektioner

EULAR recommendations for women´s health and the management of family planning, assisted reproduction, pregnancy and menopaus in patients with
systemic lupus erythematosus and/or antiphospholipid ayndrome. 
Andreoli L, et al.  Ann Rheum Dis. 2017 Mar;76(3):476-485. doi: 10.1136/annrheumdis-2016-209770.



Farmakologisk behandling under SLE 
graviditet

• Azathioprin
• Calcineurininhibitor

– Ciclosporin
– Tacrolimus

• Intravenös gammaglobulin
• Plasmaferes

• Behandla hypertoni och APS

• Kalk, D-vitamin, folsyra

• (Rituximab , Cyclofosfamid kan användas i undantagsfall)

EULAR recommendations for women´s health and the management of family planning, assisted reproduction, pregnancy and menopaus in patients with systemic lupus erythematosus and/or antiphospholipid
ayndrome. 
Andreoli L, et al.  Ann Rheum Dis. 2017 Mar;76(3):476-485. doi: 10.1136/annrheumdis-2016-209770.



• Passiv förvärvad autoimmunitet från mammans antikroppar SS-A ak 
(transplacenta passage)
• oberoende av sjukdomsaktivitet.
• Ovanligt
• Oftast självläkande (inom 4-6 mån)
• Hud (fotodistrubuerande utslag)
• Anemi/ Trombocytopeni
• Hepatosplenomegali
• engagemang av CNS kan ses
• Hjärta (Kongenitalt hjärtblock) utvecklas mellan v 18-30 , ej reversibelt
• Allvarligaste manifestationen är komplett hjärtblock ses hos 2% av dessa graviditeter, 

fosterdödlighet på 20%, ca 50% av barnen behöver pacemaker, 10% utvecklar kardiomyopati, 
10-års mortaliteten är 20-35%

• Kongenitalt hjärtblock hos fostret kan på försök behandlas med dexametason, IvIg, open-label
fas II studie pågår om HCQ förebygger utvecklingen av kongenitalt hjärtblock.

Neonatalt lupussyndrom

Neonatal lupus:Follow-up in infants with anti-SSA/Ro antibodies and review of the litterature
Zuppa AA, Riccardi R, Frezza S, Gallini F, Luciano RM, Alighieri G, Romagnoli C, De Carolis S.
Autoimmun Rev. 2017 Feb 14. pii: S1568-9972(17)30050-2



SLE-PLAC studien

Immunologiska mekanismer i placenta hos kvinnor 
med och utan systemisk lupus erythematosus

Övergripande syfte: 
Att identifiera vilka celler och cytokiner/kemokiner som är 
inblandade och vilka molekylära mekanismer i moderkakan som 
ligger bakom SLE skov vid graviditet, havandeskapsförgiftning och 
förtidsbörd och därigenom finna basen för nya behandlingsmetoder. 

Projektet syftar också till att hitta nya biomarkörer i blod som på ett 
tidigt stadium kan identifiera kvinnor med ökad risk för SLE-skov 
under graviditet och graviditetskomplikationer. 




