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Baggrund 
Præ-eklampsi (svangerskabsforgiftning) er en graviditetsrelateret tilstand, som 
oftest opstår i sidste trimester. Sygdommen kan have store konsekvenser for 
både barnet og moderen. Moderen kan udvikle kramper (eklampsi), hvilket 
medfører begrænset iltforsyning til moderkagen og dermed til fostreret, hvilket 
kan medføre hjerneskade hos barnet. Andre følgevirkninger kan være 
væksthæmning hos fostret, for tidlig fødsel med der af følger for barnet. For 
moderen øges risikoen for udvikling af kronisk forhøjet blodtryk samt der ses en 
øget forekomst af hjerte og karsygdomme senere i livet (1,2,3). 
 
Præ-eklampsi kan opstå pludseligt, men udvikles ofte over tid. Tilstanden 
optræder hos 3-5 % af alle gravide og ca. 1 ud af 65 af gravide med præ-
eklampsi udvikler eklampsi. Præ-eklampsi er 6-8 gange hyppigere hos 
førstegangsfødende end blandt kvinder, som har født før (1,2,3). 
 
Endnu er der kun meget begrænset behandlings muligheder, hvor igangsættelse 
af fødslen er den eneste helbredende behandling. I dag består behandlingen i at 
begrænse blodtryksstigningen evt. medicinsk, hvorved graviditeten oftest kan 
gennemføres til termin. 
 
Årsagen til præ-eklampsi er ukendt, men det antages at en række faktorer 
allerede tideligt i graviditeten indgår i de patofysiologiske (sygdomsrelaterede) 
forandringer, som henimod slutningen af graviditeten kommer til klinisk udtryk.  
 
Det antages, at udviklingen af præ-eklampsi er opdelt i to faser (1,2,3). 
Første fase begynder tideligt i graviditeten, når moderkagen dannes og udvikler 
sig i livmoderen. Celler fra moderkagen (Cytotrophoblaster) invadere og 
omformer (remodellere) blodkarrene (spiral arterier) i livmodervæggen. Spiral 
arteriernes forgreninger øges samt mister deres endothelium (cellelag som 
beklæder indersiden af blodkarrene) og en stor del af deres muskel fibre. Hvilket 
øger gennemtrængeligheden af blodkarrene således at transporten af ilt og 
næringstransporten til barnet sikres. Hos kvinder med præ-eklampsi bliver 
forgreningerne mindre udviklet og medfører, at moderkagen og fosteret får for 
lidt nærings- og ilttilførsel (1,2,3). 
 
Herefter begynder anden fase, som er det moderens respons på en ikke normal 
udvikling af moderkagen. En udvikling kendetegnet ved nedsat 
blodgennemstrømning til moderkagen og udvikling af iltmangel (iskæmi) og en 
forstyrrelse i de frie radikaler i kroppen og antioxidanter (oxidativ stress), 
resulterende i at moderkagen frigiver forskellige skadelige faktorer. Bl.a. 
faktorer der øger kroppens eget forsvar (det inflammatoriske respons) samt har 
systemisk effekt på endotel cellerne (1,2,3,4). 
 
Kliniske tegn på disse processer er udvikling af (1,2,3): 
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• forhøjet blodtryk,  
• svækket endotelfunktion resulterende i 

o leveren til HELLP (Hemolysis, Elevated Liver enzymes and Low Platelet 
count) syndrom  

o nyrerne til nedsat evne til at rense blodet (glomerulær filtration) førende 
til proteinuri. 

o blodet til nedsat levetid af de røde blodlegemer (microangiopatisk 
hæmolytisk anæmi) og forøget gennemtrængelighed af blodkarrene 
(vaskulær hyperpermabilitet) ledende til lav albumin som atter udløser 
væskeophobninger (ødemer). 

  
Remote iskæmisk perkonditionering (RIC) foretaget som serier af minutter-
varende afklemning af blodforsyningen til en arm med en blodtryksmanchet, er 
en ny behandlingsmetode som anvendes eksperimentelt for at mindske skaden 
efter akut blodprop i hjertet og hjernen; for at mindske følgevirkningerne i 
hjernen ved for tidlig fødsel; øge nyrefunktionen efter transplantation (5,6,7). 
Den eksakte mekanisme bag effekten af RIC er ikke kendt. Behandling med RIC 
antages at give både et væskebåret (humoralt) og nerveledt (neuralt) respons. 
Respons som muligvis kan sænke blodtrykket igennem blandt andet 
koncentrationen af forskellige stoffer og mekanismer (adenosin, acetylcholin, 
bradykinin, angiotensin, nitrit oxid samt på aktivering af KATP kanaler). Endelig 
antages RIC af have en dæmpende effekt på det inflammatoriske respons 
(5,6,7). 
De nævnte effekter af RIC er alle parametre som er kendt påvirket ved præ-
eklampsi, hvorfor man hypotetisk kunne forestille sig at RIC kunne forebyggende 
effekt mod præ-eklampsi. Udfra litteraturen tilgængelig på Pub-med og Embase, 
er RIC behandling på patienter med præ-eklampsi endnu ikke afprøvet. 

Formål 
At undersøge, hvorvidt behandling med RIC ved præ-eklampsi har en gavnlig 
effekt på blodtrykket samt immunforsvaret hos 20 førstegangs-gravide kvinder 
med ny-diagnosticeret forhøjet blodtryk (>140/90 mm Hg) før gestationsuge 37. 

Primær end-point 
• Median arterielt blodtryk efter 6 dages behandlingsforløb  

Sekundært end-point 
• Ændringer i det inflammatoriske respons 
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Design og metode 
Studiet udføres som et pilot kohorte studie ved Aarhus Universitets hospital. RIC 
behandling er praktisk talt er udgiftsfri, ikke farmakologisk og ikke invasiv (2, 3) 
samt kan gennemføres af patienten selv i hjemmet.  

Metode, inklusion 

Deltagerantal: Tyve førstegangs gravide kvinder, obs. præ-eklampsi før 
gestationsuge 37 henvist fra egen læge eller jordemoder til opfølgning på Klinik 
for Gravide, AUH  
 
Projektleder vil via afdelingens sekretær/ sygeplejersker blive orienteret omkring 
nyhenviste patienter, hvorefter hun ved kvindens første besøg i Klinik for gravide 
vil anmode om studie deltagelse.  
 
Kvinderne vil i uforstyrret omgivelser få skriftligt og mundtlig information samt 
informeres om retten til 24 timers betænkningstid samt bisidder.  
 
Der vil ikke blive annonceret efter deltager.  

Metode, in- og eksklusionskriterier 

Kvinderne skal opfylde følgende in- og eksklusionskriterier: 
Inklusions kriterier Eksklusions kriterier 
Før 370. gestationsuge  Eklampsi 
Systolisk blodtryk>140 og/eller  
Diastolisk blodtryk >90 

Høj sansynlighed forforløsningsindikation indenfor en 
uge 

Para 0 Er i antihypertensiv behandling 
Uafhængigt af proteinuri Alder<18 år 
Informeret samtykke  
Kan forstå og læse dansk  

Metode, dataindsamling 

Efter skriftligt samtykke vil kvinderne blive instrueret i følgende studieprogram: 
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1) 50 ml blod til analyse af biomarkører for inflammatorisk respons. 
 

Der vil blive udtaget 50 ml blod til analyse af markører for det inflammatoriske 
respons på inklusionsdagen og dag 7. Det forventes at det inflammatoriske 
respons vil sænkes som følge af RIC behandling. Blodprøverne vil blive 
analyseret samlet som ét batch efter endt indsamling. Deltagerne acceptere ved 
samtykke at der opbevares i biobank under studieforløbet. Alt biologisk 
materiale kasseres efter endt analyse. 
 
Projektleder og eventuel repræsentant vil efter skriftligt samtykke fra deltageren 
indhente oplysninger fra EPJ vedrørende: Kvindens vægt, højde, blodtryk, 
alkohol og rygevaner, evt diagnoser og medicin forbrug, gestationsuge ved 
inklusion, gestationsuge ved forløsning, barnets vægt ved forløsning. 

Videnskabsetik 
Dette forskerdrevet studies initiativtager er projektlederne og er udspringende 
fra Aarhus Universitets Hospital.  
 
Der ansøges om godkendelse ved Den Videnskabsetiks Komité for Region Midt 
og studiet anmeldes til Datatilsynet via fællesanmeldelsen i regionen. Studiet 
udføres i henhold til gældende internationale, Europæiske og nationale 
guidelines for god klinisk praksis.  
 

Inklusionssamtale på svangerambulatoriet, AUH ved projektmedarbejder. Måling af 
blodtryk og blodprøver(50 ml). Introduktion til blodtryksmåling og RIC behandling, 
udlevering af RIC udstyr 

Hver dag på dag 2 til dag 7:  
Morgen mellem kl. 8-10: 

• 5 min. hvile 
• BT måling på højre arm, gentag 3 gange, noteres på udleveret ark 
• RIC behandling på venstre arm 
• BT måling på højre arm, gentag 3 gange, noteres på udleveret ark 

Aften mellem kl. 20-22: 
• 5 min. hvile 
• BT måling på højre arm, gentag 3 gange, noteres på udleveret ark 

Dag 7: 
Afsluttende samtale ved projektmedarbejder på svangerambulatoriet, AUH. Måling af 
blodtryk og blodprøver (50ml) 

 

Opstartsdag i hjemmet, dag 1: 
• 5 min. hvile 
• BT måling på højre arm, gentag 3 gange, noteres på udleveret ark 

  



Effekten af remote iskæmisk konditionering ved præ-eklampsi  
Version 2, 10.10.2018 

6 
Videnskabsetisk komité journalnr: 1-10-72-219-17;  Datatilsynet journal nr: 6 2 1 0 6 6 

Såfremt deltageren vælger at deltage, kan denne på ethvert tidspunkt og uden 
begrundelse trække samtykket til deltagelse tilbage og udtræde af forsøget, 
uden at dette påvirker nuværende eller fremtidig behandling. 
 
Jævnføre ”Lov om behandling af personoplysninger” vil alle oplysninger om 
helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger som 
fremkommer i forbindelse med undersøgelsen være omfattet af tavshedspligt.  
 
Forsøgspersonerne identificeres i e-CRF med anonyme identifikationsnumre. 
Data behandles fortroligt og vil kun blive publiceret i anonymiseret form. Data 
opbevares i elektronisk form på Hjertemedicinsk forskningsafdeling, Aarhus 
Universitetshospital, Skejby Sygehus i 15 år fra undersøgelsen er afsluttet. I 
forsøgspersonernes kliniske journal anføres, at personen deltager i forsøget og 
relevante oplysninger om undersøgelsesforløbet noteres. 
 
Ifølge offentligheds-lovgivningen har deltageren mulighed for at få aktindsigt i 
undersøgelsesprotokoller. Hvis der i forbindelse med undersøgelsen fremkommer 
væsentlige oplysninger om deltagernes helbredstilstand, vil projektleder 
informere herom (medmindre deltageren giver udtryk for ikke at ønske dette). 
 
Deltagerne vil være omfattet af den almindelige patient forsikring ved Århus 
Sygehus. 
 

Afbrydelse af studiet 

Deltager som udvikler forværring i helbredstilstand eller som ikke ønsker at 
gennemføre studieforløbet vil udgå og blive erstattet af nye deltagere.  

Fordele og ulemper:  

Konditionering har i tidligere undersøgelser ikke været forbundet med 
bivirkninger. I forbindelse med oppustning af blodtryksmanchetten kan der være 
forbigående lette smerter i den behandlede arm.  
 
Ved blodprøvetagning på den første dag og den syvende dag af studiet vil der 
ved hvert besøg blive tapet ca. 50 ml blod, til sammenligning bliver der ved én 
normal tapning af en bloddonor tapet 500 ml på én dag, hvilket normalvis ikke 
medfører ubehag. Der er en minimal risiko for infektion ved indstiksstedet.  

Studiets nytteværdi 

Studiets nytteværdi for samfundet antages at være betydelig. Vi forventer at 
kunne bibringe med ny viden om, hvorvidt RIC ved svangerskabsforgiftning har 
en blodtryks sænkning effekt samt hvorvidt det inflammatoriske respons kan 
sænkes. En viden som vil kunne anvendes i forhold til behandling af gravide med 
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svangerskabsforgiftning i fremtiden og menes at opveje studiets minimale risci 
(forbigående lette smerter i den behandlede arm, minimal risiko for infektion ved 
indstik sted ved blodprøvetagning samt tidsforbrug).  

Opfølgning på studiet  

Efter studiets afslutning vil deltagerne per e-mail modtage et kort resumé af 
studiets væsentlige resultater. Herudover vil deltagerne kun blive individuelt 
informeret om resultatet af unormale laboratorieundersøgelser. 
 
Studiets positive, negative og inkonklusive resultater vil blive bearbejdet med 
henblik på videnskabelige artikel. 

Statistik, styrkeberegning og databearbejdning 
Studiet er det første pilotprojekt af sin art. Vi ønsker at belyse om RIC 
behandling kan have en blodtryks sænkende effekt. Det er endnu ikke muligt at 
prædiktere RIC behandlingens effekt, hvorfor det ikke er muligt at lave en 
regelret styrkeberegning. 
 
 Indsamlede data analyseres af projektleder. Blodtryksmålinger vil blive 
analyseret ved brug af det systoliske, diastoliske blodtryk samt middel arterie 
blodtrykket (beregnet som 2/3 diastolisk+1/3 systolisk blodtryk). Der vil blive 
udført parret T-test samt logistisk regression. Data vil blive dobbelt manuel 
indtastet i et elektronisk data bearbejdningsprogram. Data fra deltager der 
dropper ud bruges i videst mulige omfang. 

Økonomi 
Studiet er forskerdrevet. Der ydes ikke økonomisk kompensation for deltagelse. 
Der ansøges om økonomisk støtte ved fonde til dækning af udgifter ved 
blodprøveanalyser (35.000kr). Pengene vil blive indsat på en forskningskonto, 
der administreres af Regnskabsafdelingen på Aarhus Universitetshospital, Skejby 
og er undergivet offentlig revision. Ingen af de læger eller sygeplejersker, der 
har med studiet at gøre, har økonomisk fordel derved. 

Perspektiv 
Nærværende studie er et lille pilotstudie. Findes der en gavnlig effekt af RIC ved 
præ-eklampsi kan det i fremtiden være interessant i et større randomiseret 
studie at undersøge effekten nærmere. Inkluderende biokemiske undersøgelser 
af det hvorvidt det inflammatoriske respons samt nyrefunktionen påvirkes 
positivt af RIC behandling. Endvidere om RIC har en positiv effekt på gestations 
længden, barnets fødselsvægt samt antal af Small for gestational age (SGA) 
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