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Eklampsi är ett livshotande
tillstånd för mor och barn. Det
är nu övertygande visat att mag-
nesiumsulfat, jämfört med di-
azepam och fenytoin, förhin-
drar återkommande kramper
vid detta tillstånd.

Det finns nu bevis för att magnesi-
umsulfat bör användas för profylaktisk
behandling av rekurrenta eklamptiska
kramper [1]. De allvarliga maternella
och perinatala komplikationer som är
associerade med detta tillstånd nödvän-
diggör att enkla och strikta behand-
lingsprotokoll finns lättillgängliga vid
alla förlossningsenheter [2].

Förekomsten av preeklampsi varie-
rar i olika länder. I Sverige rapportera-
des incidensen av mild till svår pre-
eklampsi till 2,2–2,9 procent per år
1982–1992. Under samma period rap-
porterades 20–45 fall av eklampsi per
100 000 förlossningar med de högre
siffrorna från slutet av perioden [Medi-
cinska Födelsemeddelanden, MFM,
opublicerade data].

Komplikationerna vid eklampsi
styrker krav på profylax
Den maternella mortaliteten varierar

mellan 1 och 30 procent i olika material
[3-6]. I Sverige rapporterades ett döds-
fall hos 74 kvinnor med eklampsi under
perioden 1976–1980 [7]. Den perinatala
mortaliteten är också hög, med siffror
från 130–300/1 000 födslar hos kvinnor
med eklampsi [4].

Eklampsi som inträffar antepartalt
har en högre frekvens komplikationer
än eklampsi i puerperiet. Eklampsi
postpartum är dock vanligare. Den all-
varligaste komplikationen till eklampsi
är maternell död, där cerebral blödning
svarar för 50–60 procent. Andningsstil-
lestånd, oftast på grund av excessiv se-
dering efter förlossningen, är en annan

orsak. Excessiv sedering med påverkan
av vakenhetsgraden är farlig hos kvin-
nor med preeklampsi på grund av att
dessa kvinnor har en ökad risk för cere-
bralt ödem och larynxödem [8]. Äldre
gravida kvinnor och flerföderskor löper
en ökad risk för komplikationer jämfört
med unga förstföderskor [3]. 

Övriga komplikationer inkluderar
lungödem, aspirationspneumoni, abla-
tio placentae, multipel organsvikt, reti-
naavlossning och kortikal blindhet [9].

Intracerebral blödning kan ses hos
medvetslösa kvinnor med svår pre-
eklampsi utan eklampsi, och diagnosen
eklampsi kan många gånger vara svår
att ställa. Lungödem kan orsakas av
hjärtsvikt men orsakas i kliniken oftast
av excessiv vätsketillförsel [9]. De kän-
da komplikationer som ses vid eklampsi
styrker kravet på en effektiv behandling
och förebyggande av tillståndet.

Debatterad behandling
Den antikonvulsiva behandlingen av

kvinnor med eklampsi har länge varit
föremål för debatt [1, 10, 11]. I Sverige
har diazepam varit förstahandsprepara-
tet vid dessa tillstånd, men användandet
av magnesiumsulfat och fenantoin har
ökat under senaste decenniet [12].

Magnesiumsulfat har i USA länge
varit standardbehandling vid eklampsi
enligt den regim som introducerades 
av Zuspan och Pritchard [11, 12]. Det
dröjde dock till 1995 innan hållbara
data kunde verifiera att magnesiumsul-
fat var klart överlägset både diazepam
och fenantoin i förebyggande av rekur-
renta kramper. I Lancet publicerades
nämligen resultaten av en multicenter-
studie inkluderande 1 687 kvinnor med
eklampsi [1]. Studien initierades av
»The National Perinatal Epidemiology
Unit» i Oxford och inkluderade centra i
Afrika, Indien och Sydamerika. Två
jämförelser möjliggjordes av denna ran-
domiserade studie; dels en jämförelse
mellan magnesiumsulfat och diazepam,
dels en mellan magnesiumsulfat och 
fenantoin. Studiens uppläggning tillät
inte någon jämförelse mellan diazepam
och fenytoin. Av möjliga kvinnor inklu-
derades 97 procent, och bortfallet var
endast 0,5 procent. Sic! 

Slutsatsen av studien var att de kvin-

nor som randomiserades till magnesi-
umsulfat hade 52 procents mindre risk
att utveckla rekurrenta kramper (95 pro-
cents konfidensintervall, 64 till 37 pro-
cents reducerad risk) än de kvinnor som
allokerades till diazepam (60 [13,2 pro-
cent] versus 126 [27,9 procent]; dvs
14,7 [standardavvikelse 2,6] färre kvin-
nor med återkommande kramper per
100 kvinnor; 2P<0,00001). Maternell
mortalitet var 17/453 i magnesiumsul-
fatgruppen och 23/452 hos de kvinnor
som fått diazepam (icke signifikant).
Allvarlig maternell morbiditet, perina-
tal mortalitet eller morbiditet skiljde sig
inte i dessa två grupper.

I jämförelsen mellan magnesiumsul-
fat och fenantoin hade kvinnor som 
randomiserats till magnesiumsulfat 67
procents mindre risk för återkommande
kramper (95 procents konfidensinter-
vall, 79 till 47 procents reducerad risk)
än de som allokerats till fenytoin (22
[5,7 procent] versus 66 [17,1 procent];
dvs 11,4 [SD 2,2] färre kvinnor med
återkommande kramper per 100 kvin-
nor; 2P<0,00001). Man fann 10/388
och 20/377 maternella dödsfall i re-
spektive grupp (icke signifikant). Pneu-
moni, behov av andningshjälp respekti-
ve intensivvård, var signifikant större
hos kvinnor som fått fenytoin än hos
dem som allokerats till magnesium-
sulfat. 

Den perinatala morbiditeten var sig-
nifikant mindre i magnesiumsulfatgrup-
pen, men ingen skillnad i perinatal död
noterades. 

Två likvärdiga
administrationssätt
Magnesiumsulfat ges vanligen som

en intravenös bolusdos följd av en kon-
tinuerlig intravenös infusion enligt Zus-
pan [13], eller som upprepade intramus-
kulära injektioner enligt beskrivning av
Pritchard [14]. Inga stora skillnader har
noterats mellan dessa två administra-
tionssätt, men serumkoncentrationen
varierar något mer vid intramuskulär re-
gim [15]. 

Ett behandlingsprotokoll enligt
Zuspanhar presenterats i Läkemedels-
verkets workshop [2]. Klinisk respons
bör observeras kontinuerligt, initialt var
tionde minut, och varje klinik bör ha ett
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genomarbetat övervakningsprotokoll för
dessa patienter.

Motverkar den ökade
kalciumkoncentrationen
Vid cerebral ischemi induceras en

ökning av den intracellulära Ca2+-kon-
centrationen på grund av ökat kalcium-
inflöde genom de jonkanaler som är
kopplade till NMDA(N-metyl-D-as-
partat)-subtypen av glutamatreceptorn.
Magnesiumsulfateffekten vid eklampsi
kan möjligen bero på en blockering av
denna [16, 17]. Det har föreslagits av
Kaplan och medarbetare [11] att mag-
nesiumsulfat förebygger återkomman-
de kramper på grund av förebyggande
av neuronal och vaskulär skada samt
genom att verka som antagonist till den
ökade intracellulära kalciumkoncentra-
tionen som orsakats av ischemi [18].

I »Collaborative Eclampsia Trial»
[1] konkluderades även att trots den för-
bättrade kontrollen av återkommande
kramper med magnesiumsulfat så för-
bättrades inte annan eklampsirelaterad
morbiditet jämfört med diazepam eller
fenantoin. Dock har en studie omfattan-
de tio kvinnor med preeklampsi jäm-
förda med sex normotensiva friska
kvinnor indikerat en nedsatt lungfunk-
tion vid magnesiumsulfatinfusion un-
der värkarbete [19].

Magnesiumsulfat utsöndras via nju-
rarna, och filtrationen ökar med ökande
serumnivåer. Magnesiumsulfat potenti-
erar effekten av muskelrelaxantia, vil-
ket måste beaktas vid generell anestesi.

Effekter perinatalt
Vid magnesiumsulfatbehandling av

modern har en sänkning av fostrets
hjärtfrekvens och påverkan på korttids-
variabilitet noterats. Detta har bedömts
vara övergående och reversibelt då bar-
nen fötts utan tecken till »distress», och
således har det bedömts vara utan kli-
nisk betydelse [20, 21]. I »Collabora-
tive Eclampsia Trial» [1] noterades 
mindre behov av andningsstöd och neo-
natal intensivvård i gruppen där modern
fått magnesiumsulfat än i gruppen som
erhållit fenantoin.

Det är möjligt att in utero-expone-
ring för magnesiumsulfat har en skyd-
dande effekt på cerebral pares. Detta har
rapporterats i en fall–kontrollstudie
omfattande 881 barn med födelsevikt
<1 500 g som överlevt tre år [22].

Ingen konsensus om profylax
Ju allvarligare grad av preeklampsi,

desto större risk för eklampsi [3], men
det föreligger ännu inte någon konsen-
sus angående profylaktisk antikonvul-
siv behandling till kvinnor med svår
preeklampsi. En anledning är att inci-
densen av eklampsi i dessa grupper är
låg och att den varierar mellan olika

grupper av kvinnor. En skotsk studie
omfattande 3885 kvinnor med pre-
eklampsi utan antikonvulsiv behand-
ling samt en amerikansk inkluderande
13924 kvinnor med antikonvulsiv be-
handling rapporterade en eklampsifre-
kvens på endast 0,18 respektive 0,26
procent hos dessa kvinnor [23].

Ytterligare en anledning är att det är
svårt att säkert bedöma vilka kvinnor
med preeklampsi som löper risk att ut-
veckla eklampsi. Det har därför föresla-
gits av Chua och Redman att antikon-
vulsiv behandling sätts in först efter det
första krampanfallet. De menar dock att
man kanske måste vara mer aktiv i sin
handläggning i länder med bristande
neonatalvård [24].

En tredje anledning är att det ännu
saknas en tillräckligt stor studie som vi-
sar att antikonvulsiv behandling för-
hindrar eklampsi hos kvinnor med pre-
eklampsi.

I USA ges i de flesta fall magnesium
som profylax mot eklampsi, medan
man i Skandinavien och i de anglosax-
iska länderna mer inriktar sig på antihy-
pertensiv behandling i syfte att stabili -
sera patienten och bara i ett fåtal fall
(t ex patienter som uppvisar fotklonus)
sätter in antikonvulsiv behandling pro-
fylaktiskt. Om antikonvulsiv behand-
ling övervägs bör magnesiumsulfat el-
ler diazepam övervägas [3, 25].
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Summary

Magnesium sulphate now recommended
treatment of eclampsia
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As eclampsia is a life-threatening condition
associated with both maternal and fetal compli-
cations, strict regimens and protocols are war-
ranted at every delivery unit. Available evi-
dence is overwhelmingly in favour of magne-
sium sulphate treatment in cases of eclampsia,
a regimen which may also be beneficial to the
fetus because of its protective effect against ce-
rebral palsy. However, there is still no consen-
sus regarding magnesium sulphate prophylaxis
in cases of severe preeclampsia. 
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