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Nya rön

Psykisk ohälsa vanligt bland gravida kvinnor

Övervikt och östrogen riskfaktorer för gastroesofageal reflux

❙ ❙ Depression och ångest är vanligt hos
kvinnor, särskilt under de fertila åren. Få
studier är populationsbaserade och base-
rade på DSM-IV-kriterier för depres-
sions- och ångesttillstånd. Denna studie
syftade till att undersöka punktprevalen-
sen av psykisk ohälsa i ett popula-
tionsbaserat material bestående av gra-
vida kvinnor.

Samtliga gravida kvinnor som kom
för ultraljudsscreening vid specialist-
mödravårdsmottagningarna på Sunder-
by sjukhus och Norrlands Universitets-
sjukhus under perioden första januari
2000 till 30 september 2001 inkludera-
des. För diagnostik användes PRIME-
MD, ett instrument som består av ett frå-
geformulär för patienten och en utvär-
deringsguide för bedömaren. De gravida
kvinnorna fyllde i formuläret i samband
med ultraljudsundersökningen, och de
screeningpositiva telefonintervjuades
inom två veckor, då en datoriserad ver-
sion av utvärderingsguiden användes.
Sammanlagt 1 734 (96,6 procent) gravi-

da kvinnor fyllde i frågeformuläret. Ef-
ter exklusion på grund av missbildning-
ar, uteblivet missfall eller på grund av att
kvinnan inte medgett skriftligt samtycke
till att bli kontaktad, kvarstod 1 605
kvinnor. 

Psykisk ohälsa förekom hos 220
kvinnor (14,1 procent). Depressions-

sjukdomar var vanligast; egentlig de-
pression förekom hos 3,3 procent och
lätt depression hos 6,9 procent. Ångest-
sjukdomar var också vanliga, med en
prevalens på 6,6 procent. 

Uttalad rädsla för den förestående
förlossningen angavs signifikant oftare i
gruppen med PRIME-MD-diagnos. De
kvinnor som fick en diagnos uppvisade
också signifikant fler somatiska sym-
tom, med undantag av foglossning och
samlagssmärta. Endast 5,5 procent av
kvinnorna med diagnos hade någon
form av behandling.

Depressions- och ångestsjukdomar är
vanliga hos gravida kvinnor, de åtföljs
ofta av somatiska symtom och förloss-
ningsrädsla och är ofta odiagnostiserade
och obehandlade.
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Svensk frontlinjeforskning

❙ ❙ I västvärlden har 15–20 procent av be-
folkningen symtom av gastroesofageal
reflux minst en gång i veckan. Etiologin
är väsentligen okänd. Det har föresla-
gits, men inte säkert kunnat visas, att
övervikt och kvinnliga könshormoner är
etiologiska faktorer för refluxsjukdom. 

En fall–kontrollstudie gjordes inom
ramen för de två konsekutiva norska
folkhälsoundersökningarna Helseun-
dersøkelsen i Nord-Trøndelag 1 och 2.
Bland 65 363 deltagare i den andra da-
tainsamlingen (HUNT 2, 1995–1997)
valdes de 3 113 personer som hade svå-
ra och återkommande besvär av hals-
bränna och sura uppstötningar till fall,
medan de 39 872 som var helt be-
svärsfria valdes till kontrollpersoner. 

Resultatet visar att det finns ett dos-
beroende samband mellan övervikt och
risk för refluxsymtom hos båda könen,
men sambandet är avsevärt starkare

bland kvinnor. Risken för reflux är cirka
sex gånger större hos en kvinna med
kroppsmasseindex, BMI, >35 kg/m2 än
hos en normalviktig (BMI <25 kg/m2),
medan motsvarande risk bland män är
ökad cirka tre gånger. Övervikt ökar ris-
ken för refluxsymtom signifikant mer
bland premenopausala kvinnor än bland
postmenopausala kvinnor. Postmeno-
pausal hormonbehandling, särskilt be-
handling med enbart östrogen, ökar ris-
ken för reflux mycket påtagligt bland
överviktiga (cirka 33 gångers riskök-
ning bland kvinnor med ren östrogenbe-
handling och BMI >35 kg/m2 jämfört
med obehandlade, normalviktiga kvin-
nor), medan behandlingen har svag ef-
fekt på normalviktiga kvinnor. Viktned-
gång mellan datainsamlingarna minska-
de signifikant risken för reflux.

Kommentar. Fyndet att postmenopausal
hormonbehandling, framför allt ren öst-
rogenbehandling, mycket kraftigt för-
stärker sambandet mellan övervikt och
reflux kan sannolikt förklaras av att
överviktiga kvinnor har en mycket hög-

re halt fritt, obundet östrogen och ökad
syntes av östron i fettväv jämfört med
normalviktiga. Östrogen binder till re-
ceptorer i glattmuskulaturen i esofagus,
som relaxeras via kväveoxidfrisättning,
vilket leder till lägre tonus och sannolikt
också förlängda relaxationsperioder i
nedre esofagussfinktern. Detta skulle
kunna bidra till uppkomsten av reflux-
episoder.

Vidare ger studien stöd för ifrågasät-
tande av östrogenbruk bland överviktiga
med refluxbesvär och gott stöd för att
rekommendera viktnedgång till över-
viktiga personer med reflux. 
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Svensk frontlinjeforskning

Depressions- och ångestsjukdomar är
vanliga hos gravida kvinnor och ofta både
odiagnostiserade och obehandlade.
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