
2

VIDENSKAB

Akut fedtlever i graviditeten
Cecilie Lærke Glindtvad Tarpø, Finn Lauszus & Rubab Hasan Agha Krogh

KASUISTIK

Gynækologisk og 
Obstetrisk Afdeling, 
Hospitalsenheden Vest, 
Regionshospital 
Herning

Ugeskr Læger 
2019;181:V11180775

Akut fedtlever i graviditeten (AFLP) er en sjælden syg-
dom (1/7.000-10.000 graviditeter) og er karakteriseret 
ved maternel leverdysfunktion og/eller -svigt. Sympto-
merne kan forveksles med de hyppigere komplikatio-
ner i graviditeter såsom hæmolyse, forhøjede leveren-
zymværdier og lavt niveau af trombocytter (HELLP) 
samt svær præeklampsi (PE). For at øge opmærksom-
heden på denne sjældne og potentielt livstruende syg-
dom gennemgås post partum-forløbet hos en kvinde, 
der udviklede AFLP efter en ellers ukompliceret gravi-
ditet.

SYGEHISTORIE 

Hos en 31-årig kvinde, der var førstegangsgravid efter 
in vitro-fertilisation, blev graviditeten kompliceret af 
gestationel diabetes. Hun fik spontan vandafgang til 
termin. Efter syv timer i aktiv fødsel forløstes hun ved 
akut sectio pga. truende fosterasfyksi. Indgrebet forløb 
ukompliceret.

Hun blev reopereret 16 timer efter forløsningen 
pga. blødning fra cikatricen. Lateralt i cikatricen fandt 
man et hæmatom uden identificerbar blødningskilde 
eller tegn til fascieruptur. Under reoperationen udvik-
lede hun ikterus, hudkløe og kvalme. Blodprøverne 
 viste tegn på HELPP. Væsketallene var påvirkede med 
hyperkaliæmi samt hyponatriæmi, og der var tegn på 
svigtende nyrefunktion. Hun blev indlagt på en inten-
sivafdeling. Samme dag overvejede man AFLP, da bili-
rubinniveauet var næsten firedoblet, hvilket er atypisk 
for HELPP, men pga. næsten normalt alaninamino-
transferase (ALAT)-niveau fastholdt man HELPP-diag-
nosen. Patienten blev behandlet undervejs med indgift 

af magnesiumsulfat, væskerestriktion og antihyper-
tensiva. 

Efter tre dages behandling blev hun overflyttet  
til en hepatologisk afdeling, da hun opfyldte AFLP-
Swansea-kriterierne (Tabel 1). For et positivt resultat 
af Swansea-kriterierne skal seks eller flere af de opstil-
lede kriterier opfyldes (Tabel 1).  Patienten opfyldte 
syv af kriterierne. Blodprøverne viste normaliseret 
ALAT-niveau, men stigende bilirubinniveau og let sti-
gende laktatdehydrogenaseniveau. Der var fortsat 
 påvirket nyrefunktion, men trombocytniveauet steg 
langsomt. Under indlæggelsen blev forløbet yderligere 
kompliceret af mekanisk ileus pga. dudenal fækulitis og 
infektion uden kendt fokus. En CT viste en ansamling 
foran uterus og serom i subcutis. Dette udviklede sig til 
en absces, der blev drænbehandlet. Seksogtyve dage 
post partum blev hun udskrevet med normale infek-
tionstal og bedring af levertallene.

Ved kontrol fem en halv uge post partum var der 
normaliseret niveau af bilirubin og trombocytter, mens 
ALAT-niveauet fortsat var grænseforhøjet. Tre måneder 
senere var der normaliserede niveauer, og en fibro-
skanning med ultralyd viste ikke tegn til fibrosedan-
nelse i leveren. Behandlingen afsluttedes således seks 
måneder post partum. 

DISKUSSION

AFLP er en sjælden, men livstruende obstetrisk syg-
dom, der kan føre til maternel og føtal død. Over de 
 seneste år er dødeligheden af AFLP faldet markant fra 
75% til under 5%. Dette skyldes tidlig diagnosticering, 
hurtig forløsning og forbedret intensiv pleje [1]. 

AFLP kan være en svær diagnose at stille, da den er 
sjælden og symptommæssigt ligner de hyppigere obste-
triske sygdomme PE og HELLP (Tabel 1). Ca. 50% af 
patienterne med AFLP opfylder også HELLP-diagnose-
kriterierne [2]. Det er vigtigt at erkende AFLP tidligt, 
da patienter med AFLP, modsat patienterne med PE og 
HELLP, er i risiko for at udvikle hypoglykæmi og alvor-
ligt leversvigt [4]. AFLP diagnosticeres ved hjælp af 
Swansea-kriterierne, og der må ikke være anden for-
klaring på patientens sygdom [5]. Hos patienten i syge-
historien blev syv af kriterierne opfyldt (Tabel 1), men 
på samme tid opfyldte hun også kriterierne for HELLP, 
hvorfor diagnosen blev forsinket.

Behandlingen af AFLP består i akut forløsning og 
herefter interdisciplinær behandling med stabilisering 

Ultralydbillede af 
 patientens lever og 
galdeveje to dage post 
partum viser normale 
forhold. Diagnosen 
akut fedtlever i gra-
viditeten kan stilles, 
uden at der er lever-
forandringer at se ved 
billeddiagnostik.
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af patienten. Koagulationsforstyrrelser behandles med 
K-vitamin, hypertension med relevant antihypertonika, 
og blodsukkerværdier monitoreres tæt, da der er set 

 hypoglykæmi. Derudover overvåges patientens væske-
balance, og der stiles mod negativ væskebalance for at 
forebygge lungeødem [5]. Ved udtalt organpåvirkning 

TABEL 1

Differentialdiagnoser til akut fedtlever i graviditeten [1-3].

AFLP HELLP Præeklampsi

Hyppighed pr. fødsel, % 0,01 0,1-0,2 2,7-8,2

Tidspunkt 3. trimester eller post partum 2., 3. trimester eller post partum 2., 3. trimester eller post partum

Symptomer
Kvalme/opkast
Hypertension
Proteinuri
Polyuri/polydipsi
Mavesmerter
Dyspnø/trykken for brystet
Synsforstyrrelser
Hovedpine
Steatorrhoea
Hudkløe

+
+
+
+
+
–
–
–
–
–

+
++
++
–
+
+
+
+
–
–

+
++
++
–
+
+
+
+
–
–

Biokemi
Forhøjet ALAT-niveau
Forhøjet bilirubinniveau
Forhøjet LDH-niveau
Forhøjet basisk fosfatase-niveau
Forhøjet kreatininniveau
Hypoglykæmi
Koagulationsforstyrrelser
Forhøjet uratniveau
UL-undersøgelse af lever

++
++
+
+
++
+
+
–

+
+
–
–
–
–
+
–
–

+
+
–
–
+
–
+
+
–

Risikofaktorer
Flerfoldsgraviditet
Tidligere tilfælde af den angivne sygdom
Føtalt mandligt køn
Høj maternel alder
Højt BMI
Essentiel hypertension
Diabetes mellitus
Nullipara

+
+
+
+
+
+
+
–

+
+
–
+
+
+
+
–

+
+
–
+
+
+
+
+

Diagnose ≥ 6 af Swansea-kriterierne:
Mavesmerter
Polyuri
Encefalopati 
Hypoglykæmi 
Forhøjet ammoniakniveau 
Ascites/leverforandringer ved 
 UL-undersøgelse
Mikrovaskulære forandringer: 
 steatose ved leverbiopsi

Biokemi der opfylder  
HELLP-kriterierne:
Hæmolyse
Forhøjede leverenzymtal
Lave trombocyttal 

Hypertension og  
proteinuri/symptomer  
efter 20. graviditetsuge

Swansea-kriterier opfyldt af patienten  
i sygehistorien

Kvalme og opkastning
Polydipsi
Forhøjet bilirubinniveau
Leukocytose

– –

Forhøjet ALAT-niveau
Akut nyresvigt
Koagulationsforstyrrelse

AFLP = akut fedtlever i graviditeten; ALAT = alaninaminotransferase; LDH = laktatdehydrogenase;  
HELLP = hæmolyse, forhøjede leverenzymtal og lave trombocyttal.
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kan det være nødvendigt med mekanisk ventilering, 
hvis der opstår encefalopati, samt dialyse ved akut 
 nyresvigt og/eller blodtransfusion ved hæmolyse [1].

Typisk normaliseres levertallene inden for de første 
7-10 dage post partum, men længere opfølgning kan 
være nødvendig. Viden om senfølger er begrænset pga. 
den lave incidens, men der forventes ikke senfølger 
 efter AFLP [1]. Gentagelsesrisikoen ved næste gravidi-
tet er ukendt, men der er observeret recidiv ved ny gra-
viditet, hvorfor man i givet fald bør overvåge med må-
ling af lever- og væsketal [1].
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This case report of a 31-year-old primiparous woman 

discusses the importance of early diagnosis and treatment 

of acute fatty liver in pregnancy (AFLP) to prevent maternal 

or/and foetal death. AFLP is a rare disease, which is 

characterised by maternal liver dysfunction and/or failure. 

Because of similar symptoms and laboratory findings AFLP 

may mimic and is often mistaken for 1) the more frequent 

HELLP syndrome with haemolysis, elevated liver enzymes 

and low platelet levels and 2) and severe pre-eclampsia. 

SUMMARY


