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Klinik och vetenskap

❙ ❙ Stor risk för återfall i preeklampsi från första till andra gra-
viditeten (RR=12) [1], en ökad risk bland systrar (RR=2,2)
[1] och bland barn till mödrar med preeklampsi (RR=1,7) [2]
talar för en genetisk etiologisk mekanism bakom denna all-
varliga havandeskapskomplikation. Paternella gener (repre-
senterade i fostret) verkar också spela roll; återfallsrisken
(RR=12) reduceras (RR=8) om mamman får barn med en ny
partner, och en man vars tidigare partner har haft preeklampsi
vid första graviditeten innebär en ökad risk (RR=1,8) för en
ny gravid partner [1]. Det är vidare visat att kvinnor med ha-
vandeskapskomplikationer knutna till spiralartärtrombos och
inadekvat placentaperfusion, som t ex preeklampsi, har flera
mutationer i de gener som uttrycker trombofili [3].

Genetiskt betingad trombofili kan emellertid tänkas öka
risken för hjärt–kärlsjukdom. Målet med den här refererade
studien [4] var därför att undersöka om mödrar med pre-
eklampsi och deras partner löper ökad risk för för hjärt–kärl-
sjukdom senare i livet.

Medisinsk fødselsregister omfattar alla födslar i Norge
med en graviditetslängd om 16 veckor eller mer [5]. Pre-
eklampsifallen i studien inkluderade alla förstagångsfödslar
1967–1992 där diagnosen blev rapporterad explicit eller där
symtomen havandeskapsinducerad hypertoni och proteinuri
rapporterades (3,9 procent av alla födslar). Vid samkörning
med Dødsårsaksregisteret följde man upp hur många föräld-
rar som avlidit under perioden 1967–1992. Dödligheten hos
föräldrar med eller utan preeklampsihistoria jämfördes med
hjälp av en Cox regressionsmodell (med 95 procents konfi-
densintervall) justerad för mammans ålder vid förlossningen
och barnets födelseår. 

Mödrar med fullgången graviditet om 36 veckor och med
preeklampsi uppvisade en betydligt ökad dödlighet i
hjärt–kärlsjukdomar (RR=8,12; 4,31–15,33) och apoplexia
cerebri (RR=5,08; 2,09–12,35) medan cancerdödligheten var
något reducerad (RR=0,36; 0,12–1,11). För fäder påvisades
ingen avvikelse från det förväntade bortsett från en något re-
ducerad cancerdödlighet (RR=0,66; 0,30– 1,47).

Kopplingen mellan preeklampsi och kort graviditetslängd
var för sig å ena sidan och hjärt–kärldödlighet å den andra var
betydligt svagare hos modern (1,65; 1,01–2,70 respektive
2,95; 2,12–4,11) medan vid kort graviditetslängd cancerdöd-
ligheten ökade (RR=1,32; 1,10–1,58). För fäder fanns ingen
signifikant association med kort graviditetslängd eller pre-
eklampsi var för sig.

Dessa fynd stämmer överens med vår hypotes om att ge-

netiska faktorer hos modern ökar risken för preeklampsi sam-
tidigt som de disponerar för trombofili och ger ökad dödlig-
het i hjärt–kärlsjukdomar. Studien säger ingenting om huru-
vida preeklampsi i sig ökar dödligheten, eller om preeklam-
psi är att uppfatta som en indikator. Preeklampsi har befun-
nits vara vanligare hos icke-rökare [6]. Därför hade vi för-
väntat en lägre hjärt–kärldödlighet i denna grupp. Den reella
överrisken är därför sannolikt större än den vi har observerat.
Den lägre cancerdödligheten (också hos pappan, som ofta har
samma rökvanor som mamman) är för övrigt i samklang med
ett sådant rökmönster. Den lägre cancerdödligheten hos
mamman kan också hänga ihop med lägre östrogennivåer hos
kvinnor med preeklampsi. 

Det är rimligt att anta att ett samband mellan preeklampsi
och ökad hjärt–kärldödlighet förekommer allmänt och inte
bara i en norsk eller nordisk befolkning. Således har ett ökat
antal mutationer i generna som uttrycker trombofili påvisats i
en israelisk befolkning [3]. Det kan finnas anledning att un-
derstryka att den höga dödligheten påvisades endast vid all-
varlig (dvs tidig) preeklampsi. I denna grupp bör förebyg-
gande åtgärder sättas in riktade mot hjärt–kärlsjukdomar. Pa-
ternella gener som i och för sig kan vara relevanta i etiologin
vid preeklampsi förefaller inte innebära ökad risk för
hjärt–kärlsjukdomar. Fynden i denna studie bygger på död-
lighet observerad i en relativt ung grupp. Vi vet ingenting om
huruvida mönstret skulle förändras vid en längre uppföljning.
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