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Anbefalinger
Dersom en mistenker ektopisk svangerskap anbefales ny hCG etter 48 timer, for å vurdere økningen av HCG. Det er overlapp i
endringene som kan sees ved svangerskap som ender i et viabelt svangerskap, ektopisk svangerskap og en spontanabort og selv
med en forventet økning i hCG på 35 % på 48 timer vil svangerskap kunne feilklassifiseres.

Vi foreslår at pasienter med økt risiko for, eller økt risiko ved blødning, bør innlegges for behandling av spontanabort.

Vi anbefaler misoprostol 800 µg vaginalt som førstevalg ved medisinsk behandling av spontanabort.

Søkestrategi
Grunnlaget for anbefalingene i dette kapittelet er ikke-systematiske litteratursøk i PubMed og Cochrane Database, samt oppdatering
av forrige veileder
Vi har også lagt vekt på anbefalinger, slik de framkommer blant annet i "NICE guidelines"

Forekomst
Opptil 20-30 % av erkjente svangerskap ender med spontanabort, men forekomsten er sterkt avhengig av alder1. De fleste skjer i
første trimester.

Diagnostikk
Ultralydkriterier for diagnosen2:

CRL ≥ 7 mm uten hjerteaksjon.
Gjennomsnittsdiameter av gestasjonssekk ≥ 25 mm uten fosteranlegg (med eller uten plommesekk).
Fravær av fosteranlegg med hjerteaksjon 2 ≥ uker etter en ultralydundersøkelse som viste en gestasjonssekk uten plommesekk.
Fravær av fosteranlegg med hjerteaksjon ≥ 11 dager etter en ultralydundersøkelse som viste gestasjonssekk med plommesekk.

Ved UL-undersøkelse som er inkonklusiv anbefaler vi å gjenta UL-undersøkelsen etter 7- 10 dager og ved mistanke om ektopisk
svangerskap er det nyttig å måle hCG nivået og hCG stigningen etter 48 timer (IIa).

hCG
Det absolutte hCG verdien i et viabelt svangerskap har stor spredning og må tolkes med forsiktighet. Ved et svangerskap med ukjent
lokalisasjon og hCG > 3000 IU er sannsynlighet for at svangerskapet ender i et vellykket intrauterint svangerskap 0,5 %2.

Dersom en mistenker ektopisk svangerskap anbefales ny hCG etter 48 timer, for å vurdere økningen av hCG. Det er overlapp i
endringene som kan sees ved svangerskap som ender i et viabelt svangerskap, ektopisk svangerskap og en spontanabort og selv
med en forventet økning i HCG på 35 % på 48 timer vil svangerskap kunne feilklassifiseres. hCG – seriemålinger må således alltid
tolkes med forsiktighet og vurderes sammen med klinikken for øvrig3 (IIa)

Differensialdiagnoser
Tidlig intrauterin viabel graviditet
Ektopisk svangerskap
Mola

Terminologi
Man bør unngå å bruke begreper som "blighted ovum" og "missed abortion", som er eldre begreper som i dag bør erstattes med en
mer presis patofysiologisk terminologi4.

Komplett spontanabort: Defineres som intrauterint innhold under 15 mm og opphørt blødning.
Inkomplett spontanabort.

Med heterogent uterin-innhold >15 mm, eller lavere ved persisterende blødning.
Intrauterin plommestekk uten fosteranlegg (anembryonalt svangerskap)
Intrauterint fosteranlegg uten hjerteaksjon

De siste 2 gruppene kan presentere seg med eller uten blødning og smerte.
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Svangerskap med fosteranlegg kan videre klassifiseres som:

Tidlig spontanabort:
Påvist fosteranlegg med en størrelse som tilsvarer svangerskapslengde på 12 uker eller kortere.
Sen spontanabort:
Fosteranlegg med en størrelse som tilsvarer over 12 ukers svangerskapslengde.

Etiologi / Risikofaktorar
Alder over 30 år
Overvekt og undervekt
Alkohol inntak
Anatomiske forhold (myoma uteri, septum etc)
Sykdom hos foreldre (PCOS, hypotyreose, kromosomavvik)
Bakteriell vaginose
Cervixinsuffisiens
Røyking
Hypotyreose
Kromosomfeil hos fosteret

Det kan være nyttig å gi informasjon om potensielt modifiserbare risikofaktorer5

Behandling
Behandlingen bør være individualisert og basert på kliniske funn, komorbiditet, og kvinnens ønske. Informasjon om forventet forløp og
komplikasjoner er sentralt for en vellykket behandling.

Følgende momenter bør tas hensyn til6-9

Ekspekterende behandling i 1 til 2 uker bør være førstevalget, særlig ved lave magesmerter og blødning10 (I).
Medisinsk behandling kan primært foretrekkes ved anembryonale svangerskap, eller ved synlig fosteranlegg, ettersom ekspekterende behandling har
dårlige suksessrate hos disse. Dersom en har bestemt seg for medisinsk behandling bør en ikke evaluere effekten før etter 2 uker (I)
Pasienter med økt risiko for, eller økt risiko ved blødning, bør innlegges for behandling. Dette gjelder for pasienter med fosteranlegg over 9 ukers
gestasjonslengde, ved koagulopatier, lang reisevei og lignende (II)
Kirurgisk behandling vurderes ved mislykket ekspekterende eller medisinsk behandling, og gjøre alltid ved mistanke om infeksjon (II).

Ved medisinsk behandling:

Vi anbefaler misoprostol 800 µg vaginalt som førstevalg. Ved innleggelse anvendes ofte et regime med repeterte doser av misoprostol (II).
Alle pasienter bør få kvalme og smertestillende medikamenter sammen med misoprostol (V).

Informasjon om forventet forløp er svært viktig for vellykket behandling, og denne bør gis både muntlig og skriftlig.

Rhesusprofylakse (anti-D)
Alle rhesus negative ikke-senibiliserte kvinner som mottar kirurgisk behandling for spontanabort bør tilbys minst 250 IE anti-D rhesus
profylakse11,12. Profylaksen bør gis så snart som mulig og innen 72 timer, men kan ha effekt helt til opptil 10 dager etter hendelsen
(V).

Vi anbefaler ikke rhesus profylakse forøvrig ved spontaborter under 12 ukers svangerskapslengde. Ved svangerskapslengde over 12
uker anbefaler vi minst 250 IE anti-D rhesus profylakse rutinemessig13 (V).

Det presiseres at dokumentasjonen på dette punktet er svært mangelfull og hvorvidt en skal tilby rhesus profylakse ved medisinsk
behandling er ikke avklart12.

Oppfølging
Pasienten bør få god informasjon forventet forløp og prognose. Pasienten oppfordres til å ta kontakt ved feber og magesmerter eller ved uvanlig
stor/langvarig blødning.
Mange pasienter opplever en betydelig sorgreaksjon. Disponerte pasienter med tidligere psykologisk morbiditet, tidligere aborter, manglende sosial
støtte, bør følges opp i forhold til dette, gjerne hos fastlege.
Sengeleie har ingen dokumentert effekt.
Sykemelding vurderes.

Komplikasjoner
Infeksjon
Anemiserende/langvarig blødning
Intrauterine synekier etter kirurgisk behandling
Depresjon



Forløp
Oftest ukomplisert

Prognose
Etter en spontanabort oppnår over 80 % et senere vellykket svangerskap, særlig alder og antall tidligere spontanaborter påvirker
denne sannsynligheten14.

Pasientinformasjon
Småblødning og fluor er vanlig i 2 uker etter spontanaborten.
Kontakte lege ved feber eller infeksjonstegn eller uventet langvarig eller kraftig blødning.
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