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Sammanfattning		
Introduktion 	
Hypertoni är den vanligaste komplikationen under graviditet och förekommer hos 7-
9% av gravida kvinnor runt om i världen. Hypertoni under graviditet föreligger då 
två separata mätningar med minst fyra timmars intervall påvisat systoliskt blodtryck 
≥140 mm Hg och/eller diastoliskt blodtryck ≥ 90 mm Hg. Graviditetsinducerad 
hypertoni är en typ av hypertoni under graviditet som utvecklas efter 
graviditetsvecka 20. Enligt WHO är hypertoni under graviditet den främsta orsaken 
till maternell och perinatal morbiditet och mortalitet. Antihypertensiv behandling är 
essentiell vid svår graviditetsinducerad hypertoni (BT ≥160/≥110 mm Hg) för att 
främst förhindra kraftig blodtrycksstegring som kan innebära risk för allvarliga 
komplikationer hos modern och fostret. De flesta myndigheter rekommenderar 
intravenös labetalol, intravenös hydralazin eller oral nifedipin. Hydralazin har 
använts under lång period för behandling av svår hypertoni under graviditet, men 
under de senaste tio åren har det påvisats att användningen av hydralazin kan leda 
till fler maternella och perinatala komplikationer i jämförelse med användningen av 
labetalol och nifedipin. Därför kan intravenös labetalol eller oral nifedipin vara ett 
bättre alternativ vid behandling av svår graviditetsinducerad hypertoni.   

Syfte	 	
Syftet med detta arbete är att analysera nyligen publicerade vetenskapliga artiklar 
som jämför effektiviteten och säkerheten vid behandling av gravida kvinnor med 
svår graviditetsinducerad hypertoni med oral nifedipin, intravenös labetalol eller 
intravenös hydralazin.  

Metod 	
Detta arbete är en litteraturstudie som bygger på 10 vetenskapliga originalartiklar. 
Artiklarna hämtades i första hand från databasen PubMed och genom “open access 
tidskrifter”. Fem originalartiklar valdes ur PubMed och de andra fem 
originalartiklarna hittades via “open access tidskrifter”.   
  

Resultat	och	diskussion 	
Av de 10 originalartiklarna som inkluderades i denna litteraturstudie, har fyra studier 
jämfört oral nifedipin med intravenös labetalol, fyra studier jämfört intravenös 
labetalol med intravenös hydralazin och två studier jämfört oral nifedipin med 
intravenös hydralazin. Oral nifedipin visade sig vara effektivare än intravenös 
labetalol/intravenös hydralazin i tre studier. Intravenös hydralazin var associerad med 
fler biverkningar och intravenös labetalol var associerad med fler neonatala 
komplikationer. Dock gav inte dessa resultat tillräckligt stöd för att dra slutsatsen om 
vilket läkemedel som har säkrast biverkningsprofil. Läkemedelsbehandling med dessa 
läkemedel visade sig orsaka onormal hjärtfrekvens och låga Apgarpoäng. Dock fanns 
inga statistiskt signifikanta skillnader i negativa effekter mellan nifedipin, labetalol och 
hydralazin.   
  

Slutsatser 	
Oral nifedipin, intravenös labetalol och intravenös hydralazin har visat sig vara 
effektiva och vältolererade vid behandling av svår graviditetsinducerad hypertoni. Oral 
nifedipin kan vara det läkemedelsalternativ att föredra på grund av dess snabbt 
insättande effekt, enkel oral administrering, låg kostnad och det är dessutom lätt 
tillgängligt över hela världen.   

  
 Nyckelord graviditetsinducerad hypertoni, svår hypertoni, nifedipin, labetalol, 
hydralazin  



 

	 

Innehållsförteckning		
1. Introduktion .................................................................................... 1	 

2. Syfte ................................................................................................. 1	 

3. Metod ............................................................................................... 1	 

4. Resultat och diskussion .................................................................... 1	 

5. Slutsatser ......................................................................................... 1	 

6. 1.1 Definition och klassificering ........................................................ 1	 

7. 1.2 Komplikationer .......................................................................... 1	 

8. 1.3 Graviditetsinducerad hypertoni ................................................. 2	 
9. 1.4 Behandlingsprinciper ................................................................. 2	 
Intravenös	Hydralazin	...........................................................................................................	3	 

Intravenös	Labetalol	..............................................................................................................	4	 

Oral	Nifedipin	........................................................................................................................	4	 

10. 4.1 Jämförelse av effektiviteten och säkerheten mellan oral nifedipin 
och intravenös labetalol vid behandling av svår graviditetsinducerad 
hypertoni. ........................................................................................ 7	 

A	randomized	trial	of	intravenous	labetalol	&	oral	nifedipine	in	severe	pregnancy	induced	 
hypertension	(13)	..................................................................................................................	7	 

Oral	Nifedipine	or	Intravenous	Labetalol	for	Hypertensive	Emergency	in	Pregnancy:	A	 
Randomized	Controlled	Trial	(14)	.........................................................................................	8	 

									Oral	nifedipine	vs.	intravenous	labetalol	for	treatment	of	pregnancy-induced	severe	pre-						

										eclampsia	(15)	.....................................................................................................................	9		

Oral	nifedipine	versus	intravenous	labetalol	for	control	of	blood	pressure	in	severe	 
preeclampsia	(16	.................................................................................................................	10	 

11. 4.2 Jämförelse av effektiviteten och säkerheten mellan oral nifedipin 
och intravenös hydralazin vid behandling av svår 
graviditetsinducerad hypertoni. ..................................................... 11	 

Comparison	of	the	Efficacy	of	Nifedipine	and	Hydralazine	in	Hypertensive	Crisis	in	 
Pregnancy	(17)	....................................................................................................................	12	 

Comparison	of	oral	nifedipine	with	intravenous	hydralazine	for	acute	hypertensive	 
emergencies	of	pregnancy	(18)	...........................................................................................	12	 

12. 4.3 Jämförelse av effektiviteten och säkerheten mellan intravenös 
hydralazin och intravenös labetalol vid behandling av svår 
graviditetsinducerad hypertoni. ..................................................... 13	 

Severe	hypertension	in	pregnancy:	Hydralazine	or	labetalol:	A	randomized	clinical	trial	 
(19)	.....................................................................................................................................	13	
Hydralazine	vs	labetalol	for	the	treatment	of	severe	hypertensive	disorders	of	pregnancy.	 
A	randomized,	controlled	trial	(20)	.....................................................................................	14	 

A	Comparison	of	Hydralazine	and	Labetalol	in	the	Management	of	Severe	Preeclampsia	 
(21)	......................................................................................................................................	15	 



 

A	Comparative	study	of	IV	Labetalol	and	IV	Hydralazine	on	mean	arterial	blood	pressure	
changes	in	pregnant	women	with	hypertensive	emergency	(22)	.......................................	16		

13. 5.1 Metoddiskussion ........................................................................ 19	 

14. 5.2 Resultatdiskussion .................................................................... 19	 

15. 6. Slutsats .. .. .. ................................................................................ 20	 
16. 7. Tack .. .. .. . .. ................................................................................. 20	 
17. 8. Referenser .. .. .. . ..........................................................................20	 

 
  





1  
  

1.Introduktion		
Hypertoni är den vanligaste komplikationen under graviditet och förekommer hos 7-
9% av gravida kvinnor runt om i världen (1). Hypertoni under graviditet definieras 
som systoliskt blodtryck ≥140 mm Hg och/eller diastoliskt blodtryck ≥ 90 mm Hg. 
Blodtrycksmätningen utförs vid två separata mätningar med minst fyra timmars 
mellanrum. 

  

1.1	Definition	och	klassificering		
Hypertoni som uppträder under graviditet kan klassificeras i fyra huvudgrupper (2): 
Graviditetsinducerad hypertoni, kronisk hypertoni, preeklampsi och kronisk 
hypertoni med pålagring av preeklampsi.   
  
Graviditetsinducerad hypertoni förekommer hos 4-5% av gravida kvinnor och har en 
benägenhet att återkomma. Cirka 20% av kvinnor som haft graviditetsinducerad 
hypertoni utvecklar hypertoni senare i livet (1). Graviditetsinducerad hypertoni 
innebär hypertoni som utvecklas efter graviditetsvecka 20. Kronisk hypertoni ses 
hos 1-2% av gravida och definieras som hypertoni diagnostiserad före graviditeten 
eller före graviditetsvecka 20 och som kvarstår efter graviditeten. Oavsett om 
kvinnan drabbas av graviditetsinducerad hypertoni eller kronisk hypertoni, finns det 
en hög risk för att senare i graviditeten utveckla preeklampsi (3). Preeklampsi, 
havandeskapsförgiftning, är en vaskulär systemsjukdom med hypertoni. Den 
drabbar cirka 2% av gravida kvinnor, vanligtvis förstföderskor. Den definieras som 
hypertoni som utvecklas efter graviditetsvecka 20 i kombination med nydebuterad 
proteinuri ≥ 300 mg/dygn. Kronisk hypertoni med pålagring av preeklampsi 
innebär utveckling av preeklampsi efter graviditetsvecka 20 hos gravida kvinnor 
med kronisk hypertoni.  
  

1.2	Komplikationer			
Gravida kvinnor med hypertoni har ökad risk för många allvarliga maternella 
komplikationer. Hypertoni under graviditet är den främsta orsaken till maternell och 
perinatal dödlighet och sjuklighet, enligt WHO (4). I Europa är hypertoni den 
vanligaste orsaken till maternell dödlighet (4). Den var den näst största orsaken till 
maternell död i Henan-provinsen i Kina enligt en retrospektiv studie (4). En annan 
retrospektiv studie som utfördes under perioden 2000-2009 visade att hypertoni 
under graviditet var den tredje orsaken till maternell död bland patienter från 
tertiära sjukhus i Indien (4). Vidare beror en tiondel och en fjärdedel av maternell 
död i Afrika respektive Latinamerika på komplikationer som uppstår vid hypertoni 
under graviditet (4). Nedan följer en sammanfattning av de komplikationer som kan 
uppstå vid hypertoni under graviditet.  
  
Eklampsi är ett allvarligt tillstånd som kännetecknas av kramp-och/eller komaanfall. 
Krampanfallen kan leda till episoder med nedsatt vakenhet, kraftiga skakningar och 
stirrande blick. HELLP-syndromet (Hemolysis, Elevated Liver, Low Platelets) är en 
annan allvarlig komplikation som kan uppstå. HELLP-syndrom kännetecknas av att 
röda blodkroppar förstörs, mängden av leverenzymer i blodet ökar och antalet 
blodplättar sjunker (5). Den drabbade känner sig då plötsligt sjuk och får ont i övre 
delen av magen. Andra komplikationer är bland annat hemorragisk stroke, 
lungödem, hjärtsvikt, akut njursvikt och moderkaksavlossning (4).  
Hemorragisk stroke och lungödem står för 60% av dödsorsakerna hos patienter med 
preeklampsi (4). Moderkaksavlossning är också en allvarlig tillstånd som kan leda 
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till att fostret får mindre näring och syre. Detta kan leda till intrauterin 
tillväxthämning och i värsta fall kan fostret dö i livmodern.   
Hypertoni under graviditet ger även ökad risk för neonatala komplikationer. Sådana 
komplikationer inkluderar bland annat intrauterin tillväxthämning, prematuritet 
samt intrauterin och perinatal dödlighet. En studie rapporterade att 9.2% av 17 933 
dödfödslar orsakades av hypertoni under graviditet (4). Förändringar i 
fostertillväxten i form av bland annat födelsevikt och gestationsålder gör det möjligt 
för en intrauterin tillväxtkurva att fastställas. En ”standard tillväxtkurva” som är 
baserad på en viss population används för att kunna jämföras med det nyfödda 
barnets tillväxtkruva (6).     
 

1.3	Graviditetsinducerad	hypertoni		
Graviditetsinducerad hypertoni kan klassificeras som mild, måttlig och svår (4). 
Mild hypertoni föreligger vid systoliskt blodtryck 140-149 mm Hg och/eller 
diastoliskt blodtryck 90-99 mmHg, måttlig hypertoni föreligger vid systoliskt 
blodtryck 150-159 mm Hg och/eller diastoliskt 100-109 mmHg. Svår hypertoni 
definieras som ett ihållande systoliskt blodtryck på ≥ 160 mm Hg och diastoliskt 
blodtryck på ≥ 110 mm Hg, blodtrycket bör vara förhöjt i minst 15 minuter.  
 
För att rätt diagnos ska ställas är det viktigt med en korrekt blodtrycksmätning. 
Manschettstorleken ska vara anpassad till patientens överarm eftersom värdet kan bli 
felaktigt. Manschetten sätts på överarmen i hjärthöjd och blodtrycket mäts efter minst 
fem minuters vila. Blodtrycksmätning bör utföras vid två tillfällen med 4-6 timmars 
mellanrum. Patienten bör vara i sittande ställning eftersom det ger högsta blodtrycket. 
Liggande ställning vid blodtrycksmätning kan orsaka hypotension och vänster lateral 
ställning kan ge det lägsta blodtrycksvärdet. Samma arm bör användas vid alla 
mätningar. Korotkoff-ljud används för att beteckna blodtrycket. Korotkoff-ljuden kan 
delas in i fem faser: fas 1, fas 2, fas 3, fas 4 och fas 5.  Vid fas 1 hörs svaga tickande ljud 
som ökar i intensitet, Vid fas 2 blir ljudet svagare och susande. Vid fas 3 hörs ljudet 
klarare. Vid fas 4 blir ljudnivån lägre och svagare. Vid fas 5 upphör alla ljud. Framförallt 
bör Korotkoff fas 5 användas för att beteckna det diastoliska blodtrycket, eftersom det 
är mer säkert jämfört med användning av fas 4. Fas 4 bör användas för att beteckna 
diastoliskt blodtryck endast om Korotkoff ljud hörs då nivån närmar sig 0 mmHg (2). 
Förutom att blodtrycket ska vara förhöjt i minst 15 minuter för att bekräfta svår 
hypertoni (7), bör blodtrycket även mätas med patienten liggande i snedläge mellan 
rygg-och sidoläge.   
  

1.4	Behandlingsprinciper				
Användning av antihypertensiv behandling vid mild till måttlig hypertoni under 
graviditet är fortfarande kontroversiell (1). Det som är klart är att svår hypertoni (BT  
≥160/≥110 mm Hg) under graviditet ska omedelbart behandlas med 
antihypertensiva läkemedel. Syftet med antihypertensiv behandling är främst att 
förhindra kraftig blodtrycksstegring som kan innebära risk för allvarliga 
komplikationer hos modern och fostret. Blodtrycket bör sänkas inom 24 timmar 
med oral eller parenteral blodtryckssänkande behandling. Det önskade 
målblodtrycket är systoliskt <140- 150 mmHg och diastoliskt <90-100 mmHg. Än 
idag finns inget rekommenderat förstahandspreparat vid svår hypertoni på grund av 
brist på jämförande studier. Det finns heller inga studier som visat att 
antihypertensiv behandling med läkemedel kan förlänga graviditeten, förhindra 
uppkomst av preeklampsi eller förbättra fetomaternell cirkulation och förbättra 
barnets tillstånd (1). Idag väljs läkemedel som sänker blodtrycket och som har så få 
biverkningar som möjligt. Läkemedel som medför risk för missbildningar i tidig 
graviditet eller medför konsekvenser för barnet efter födseln undviks.   
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ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare (ARB) ska undvikas av gravida 
kvinnor eftersom de är kontraindicerat under graviditet på grund av risk för 
fostermissbildning, neonatal morbiditet och mortalitet (4).  

Läkemedel kan kategoriseras i fem kategorier beroende på hur farligt det är att 
administrera det av gravida kvinnor.  Enligt den amerikanska 
läkemedelsmyndigheten (FDA) kategoriseras läkemedlen i kategori A som innefattar 
läkemedel som inte har visat någon risk på fostret under den första trimestern. 
Kategori B innebär läkemedel som inte har visat någon negativ effekt på fostret i 
studier som har utförts på djur. Kategori C innebär läkemedel som har visat har en 
viss skadlig effekt på fostret i studier som har utförts på djur. Kategori D innefattar 
läkemedel som inte bör användas av gravida kvinnor eftersom det har visat sig ha en 
skadlig effekt på barn. Kategori X innebär läkemedel som har visat sig vara skadliga 
för fostret i studier på både djur och människor. I Sverige motsvarar dessa följande 
kategorier: A, B:1, B:2, B:3, C och D.  

Enligt FDA kategoriseras ACE-hämmare i klass C under den första trimestern av 
graviditeten och i klass D under den andra och tredje trimestern (8).   

Metyldopa är en prodrug som omvandlas till metylnoradrenalin, som är en centralt 
verkande α2-adrenerga receptoragonist. Den hämmar kärlsammandragning via en 
central mekanism som minskar katekolamin- frisättning, vilket leder till minskat 
systemiskt kärlmotstånd. Metyldopa används internationellt som ett 
förstahandspreparat, men finns i Sverige numera bara tillgängligt via 
licensförskrivning (3). Den blodtryckssänkande effekten av metyldopa nås inom 
några dagar. Snabba förändringar i doseringen bör inte göras under de första två till 
tre dagarna. Metyldopa används därför vid underhållsbehandling av hypertoni och 
är inte lämplig för användning vid akut behandling av svår hypertoni.   

De flesta myndigheterna rekommenderar intravenös labetalol, intravenös hydralazin 
eller oral nifedipin för behandling av svår hypertoni under graviditet. Hydralazin har 
använts under en lång period för behandling av svår hypertoni under graviditet, men 
under de senaste tio åren har det påvisats att användning av hydralazin kan leda till 
fler maternella och perinatala komplikationer i jämförelse med användningen av 
labetalol och nifedipin (9). Därför kan intravenös labetalol eller oral nifedipin vara 
ett bättre alternativ vid behandling av svår hypertoni. Det är dock få studier som har 
jämfört effektiviteten och säkerheten av intravenös labetalol och oral nifedipin. 
Nedan beskriv närmare de preparat som rekommenderas vid svår 
graviditetsinducerad hypertoni.  
  
Intravenös	Hydralazin	 
  
Hydralazin är en direktverkande perifer kärlvidgande medel. Vasodilationen av 
resistens kärlen leder till att totala perifera kärlmotståndet minskar och det leder till 
en blodtryckssänkning. Fördelarna med intravenös hydralazin är att den ger ingen 
signifikant minskning av blodflödet till placenta och inget lupusliknande syndrom. I 
jämförelse med labetalol orsakar den mindre neonatal bradykardi. Flera 
metaanalyser visar att parenteral hydralazin är förknippad med fler komplikationer 
än andra antihypertensiva läkemedel. Sådana komplikationer inkluderar maternell 
hypotension, kejsarsnitt och moderkaksavlossning, samt onormal hjärtfrekvens och 
låga 5-minuters apgarpoäng (<7) hos fostret (10).   
  
Apgar är en skala som används för att snabbt bedöma det allmänna hälsotillståndet 
hos ett nyfött barn. Bedömningen görs enligt en skala som innehåller fem olika 
kriterier där barnet kan få 0-2 poäng i varje kriterium. Dessa inkluderar andning, 
hjärtfrekvens, hudfärg, muskeltonus och retbarhet. Bedömningen görs när barnet är 
1 eller 5 minuter gammalt. Ett fullt friskt barn får 10 poäng. Låg Apgar definieras 
som mindre än 7 efter 5 minuter. Mycket vanliga biverkningar orsakade av 
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hydralazin är huvudvärk, takykardi och hjärtklappning. Vanliga biverkningar är 
illamående, kräkningar och rodnad (11). Enligt FDA hamnar hydralazin i klass C (8).   
  
Intravenös	Labetalol	 
  
Labetalol  är  en  icke-selektiv  betablockerare  som  även  har  en  α - 
receptorblockerande effekt (1). Fördelen med labetalol är att det endast är en liten 
del av ämnet som passerar placenta på grund av dess lipidlöslighet. Andra fördelar 
är mindre maternell hjärtklappning och mindre takykardi i jämförelse med 
hydralazin. Nackdelar med intravenös labetalol är att det finns risk för neonatal 
bradykardi och neonatal hypotension.  Huvudvärk är den vanligaste biverkningen av 
labetalol (1). Enligt FDA är labetalol ett klass C läkemedel (8).   
  
Oral	Nifedipin	 
  
Nifedipin är en kalciumantagonist som utövar sin blodtryckssänkande effekt genom 
att den minskar tonus i den glatta muskulaturen i arteriolerna, vilket leder till en 
minskning av det perifera kärlmotståndet och därmed en sänkning av det arteriella 
blodtrycket. Nifedipin finns i två beredningar för behandling av svår hypertoni, som 
tabletter och som kapslar. Nifedipin kapslar är inte tillgängliga universalt, den drogs 
tillbaka från många marknader eftersom ökad kardiovaskulär morbiditet och 
mortalitet har rapporterats bland äldre patienter med underliggande kardiovaskulär 
sjukdom.   Fördelarna med oral nifedipin är att den är lätt att administrera, det finns 
ingen signifikant minskning av blodflödet till placenta och att det inte finns någon 
signifikant negativ effekt på fostrets hjärtfrekvens. En annan fördel är att oral 
nifedipin kan ges av barnmorskor eller sjuksköterskor i frånvaro av en läkare. 
Patienter med svår hypertoni som måste genomgå kejsarsnitt får oftast 
magnesiumsulfat. Samtidig administrering av nifedipin och magnesiumsulfat har i 
två fall resulterat i övergående neuromuskulär svaghet (10). Biverkningsprofilen 
innefattar bland annat huvudvärk, rodnad, perifer ödem, takykardi och 
hjärtklappning (13). Nifedipin kategorisera i klass C läkemedel enligt FDA (8).  
 
Trots att gravida kvinnor med svår graviditetsinducerad hypertoni behandlas med de 
ovannämnda antihypertensiva läkemedlen är det okänt vilket som det mest effektiva 
och säkraste antihypertensiva läkemedlet.  
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2.	Syfte	 	
  

Syftet med detta arbete är att analysera nyligen publicerade vetenskapliga artiklar 
som jämför effektiviteten och säkerheten vid behandling av svår 
graviditetsinducerad hypertoni med oral nifedipin, intravenös labetalol och 
intravenös hydralazin. I arbetet behandlas följande frågeställningar:  

  
• Vilket eller vilka av dessa läkemedel är effektivast vid behandling av svår 

graviditetsinducerad hypertoni?  
  

• Vilket eller vilka av dessa ger minst biverkningar?  
  

• Hur påverkas fostret av dessa läkemedel?  
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3.	Metod 	
  
Detta arbete är en litteraturstudie som bygger på 10 vetenskapliga originalartiklar. 
Artiklarna hämtades i första hand från databasen PubMed och genom “open access 
tidskrifter” via Google Scholar. Fem originalartiklar valdes ur PubMed och de andra 
fem originalartiklarna hittades via “open access tidskrifter”. Sökningen genomfördes 
mellan januari och februari 2017. Inklusionskriterierna för sökningarna har varit 
randomiserade studier som jämför oral nifedipin, intravenös labetalol och intravenös 
hydralazin vid behandling av svår hypertoni under graviditet/svår preeklampsi. 
Artiklar som exkluderades var de som jämför dessa läkemedel vid behandling av 
kronisk hypertoni eller andra typer av hypertoni och artiklar som jämför oral nifedipin 
med oral labetalol. De filter och sökord som användes i PubMed samt antal träffar med 
utvalda originalartiklar redovisas i Tabell 1. De sökord som användes i Google Scholar 
samt utvalda originalartiklar redovisas i Tabell 2.   
  
Först gjordes urvalet av artiklar genom att läsa titlarna. De artiklar där titeln inte var 
relevant för syftet sorterades bort. Därefter lästes de kvarvarande artiklarnas abstrakt. 
Artiklar som bedömdes svara på syftet med arbetet togs med. Dessa artiklar lästes 
sedan i sin helhet. De senaste publicerade artiklarna och de som bäst besvarade 
frågeställningarna fick alltså ligga till grund för undersökningen.      
  
Översiktsartiklar och bakgrundsfakta för introduktionsdelen och diskussionsdelen 
hittades i referenslistorna till originalartiklarna och via sökmotorn Google. Material 
hämtades även från: Läkemedelsverket, Läkemedelsboken, FASS och 1177.   
  
Tabell 1. Artikelsökning i PubMed.  

Datum  Sökord  Begränsningar  Antal 
träffar  

Valda 
referenser  

170123  
Labetalol, hydralazine 

nifedipine,Pregnancy hypertoni  

10 år  11  (20)  

170130  Oral nifedipine compared to 
Intravenous labetalol  

10 år  7  (14)  

170205  Nifedipine compared  
hydralazine, severe emergency  

10 år  3  (17)  

170219  Oral nifedipine,  
Intravenous labetalol,  

Hydralazine, Severe 
preeklampsi/hypertension  

10 år 15 
år  

48  (15), (19)  
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Tabell 2. Artikelsökning i Google Scholar.  
  

Datum  Sökord  Begränsningar  Valda 
referenser  

170219  “intravenous labetalol”, “oral 
nifedipine”, “intravenous 

hydralazine”, “acute 
hypertensive emergencies”, 

“pregnancyinduced hypertoni”,  
“severe preeclampsia” 

10 år  (13), (18)  

170220  “intravenous labetalol”, “oral 
nifedipine”, “intravenous 

hydralazine”, “acute 
hypertensive emergencies”, 

“pregnancyinduced hypertoni”,  
“severe preeclampsia” 

10 år  (16), (21), 
(22)  
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4.	Resultat		
  
Nedan redovisas resultat från tio vetenskapliga originalstudier publicerade år 2006-
2016. Fyra studier jämförde oral nifedipin med intravenös labetalol, fyra studier 
jämförde intravenös hydralazin med intravenös labetalol och två studier jämförde 
oral nifedipin med intravenös hydralazin.  
  

4.1	Jämförelse	av	effektiviteten	och	säkerheten	mellan	oral	nifedipin	
och	intravenös	labetalol	vid	behandling	av	svår	graviditetsinducerad	
hypertoni.	 
  
A	randomized	trial	of	intravenous	labetalol	&	oral	nifedipine	in	severe	pregnancy	
induced	hypertension	(13)	 
  

Detta var en studie (13) är en randomiserad, dubbelblind och prospektiv studie 
som inkluderade 100 gravida kvinnor som har varit gravida i ≥ 22 veckor. Syftet 
med studien var att jämföra den tid det krävdes för att uppnå det terapeutiska 
målblodtrycket efter att patienter med svår graviditetsinducerad hypertoni 
behandlats med  intravenös labetalol eller oral nifedipin. I studien jämfördes även 
det antal doser som behövdes för att uppnå målblodtrycket. Även biverkningar 
och eventuella negativa effekter på fostret undersöktes. Målblodtrycket sattes till 
≤150 mmHg systoliskt och ≤100 mmHg diastoliskt. Patienternas ålder låg mellan 
22-26 år och patienternas systoliska medelblodtryck var 163 mm Hg och 
diastoliska medelblodtryck var 111 mm Hg. Patienter med eklampsi, 
hjärtsjukdomar, bronkial astma och patienter som hade exponerats för labetalol 
eller nifedipin 24 timmar innan studiens start exkluderades.   

  
Patienterna i studien delades in i två grupper. Den ena gruppen fick initialt 20 mg 
intravenös labetalol som sedan ökades till 40 mg och därefter till 80 mg upp till 
fem doser med 20 minuters mellanrum tills det terapeutiska målblodtrycket 
uppnåddes. Den andra gruppen fick initialt 10 mg nifedipin i tablettform som 
ökades till 20 mg upp till fem doser med 20 minuters mellanrum tills det 
terapeutiska målblodtrycket uppnåddes. Innan påbörjad behandling hade 
patienter i nifedipin-gruppen systoliskt medelblodtryck 163.5±1.8 mm Hg och 
diastoliskt medelblodtryck 111.2±1.8 mm Hg. Patienter i labetalol-gruppen hade 
systoliskt medelblodtryck 163.2±1.5 mm Hg och diastoliskt medelblodtryck 
110.7±1.4 mm Hg.  

  
Blodtrycket av patienterna mättes och registrerades varje 30:e minut och 
förekomst av eklampsi, stroke och hjärtsvikt registrerades. Även fostrets 
eventuella avvikelser noterades. Mätningarna inkluderade fostrets hjärtfrekvens, 
5-minuters Apgarskala <7 och andel nyfödda som fick intensivvård. Fischer exact 
test och chi-kvadrat-test användes för att analysera den statistiska signifikansen 
(p<0.05 ansågs vara signifikant).  

 
Resultaten visade att patienter som behandlades med oral nifedipin uppnådde 
målblodtrycket signifikant snabbare (28.2±11.7 minuter) än patienter som 
behandlades med intravenös labetalol (48.4±23.5 minuter (p=0.001)). Patienter 
som behandlades med oral nifedipin krävde även betydligt färre doser än 
patienter som behandlades med intravenös labetalol (3.5±0.5 vs. 4.5±1.5; 
p=0.001) för att uppnå målblodtrycket.  

  
Förekomsten av eklampsi, hjärtsvikt och stroke var ganska låga i båda grupperna. 
Sammanlagt var det 3 patienter från nifedipin gruppen som upplevde någon 
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biverkan och 6 patienter från labetalol gruppen som upplevde någon biverkan. 
Neonatala komplikationer förekom hos båda grupperna i form av onormal 
hjärtfrekvens, 5-minuters Apgarskala <7 och nyfödda som fick intensivvård.  

  
Oral	Nifedipine	or	Intravenous	Labetalol	for	Hypertensive	Emergency	in	
Pregnancy:	A	Randomized	Controlled	Trial	(14)	 
  

Detta var en randomiserad, kontrollerad och dubbelblind studie som inkluderade 
60 gravida kvinnor med diagnosen svår hypertoni. Syftet med studien var att 
jämföra tiden som krävs för att uppnå systoliskt blodtryck 150 mm Hg och 
diastoliskt blodtryck 100 mm Hg efter behandling med antingen oral nifedipin 
eller intravenös labetalol. Även antalet doser som krävdes för att uppnå 
målblodtrycket, maternell hypotension och takykardi samt eventuella 
komplikationer hos fostret undersöktes. Deltagarnas ålder låg mellan 22 och 30 år 
och de har varit gravid i minst 32 veckor. Patienter med hjärtsvikt, problem med 
hjärtat, måttlig till svår astma allergi mot nifedipin eller labetalol, icke 
graviditetsinducerad hypertoni eller patienter som hade exponerats för nifedipin 
eller labetalol 24 timmar innan studiens start exkluderades.   

  
Deltagarna delades till två grupper med 30 deltagare i varje grupp. Deltagarna 
randomiserades till att antingen behandlas med nifedipin tabletter eller 
intravenös labetalol. Gruppen som behandlades med oral nifedipin fick 10 mg upp 
till fem doser med 20 minuters mellanrum tills målblodtrycket uppnåddes. 
Crossover behandling med intravenös labetalol utfördes om målblodtrycket inte 
uppnåddes efter fem doser av nifedipin. Gruppen som behandlades med 
intravenös labetalol fick följande dosering med 20 minuters intervall: 20 mg, 40 
mg, 80 mg, 80 mg och 80 mg. Crossover behandling med oral nifedipin utfördes 
om målblodtrycket inte uppnåddes efter fem doser av labetalol. Patienter i 
nifedipin-gruppen hade innan påbörjad behandling systoliskt medelblodtryck som 
låg på 165±6.7 mm Hg och diastoliskt medelblodtryck som låg på 108±5.9 mm 
Hg. Patienter i labetalol-gruppen hade systoliskt medelblodtryck som låg på 
168±13.8 mm Hg och diastoliskt medelblodtryck som låg på 110±7.5 mm Hg.  
Blodtrycket mättes med 20 minuters mellanrum för minst 100 minuter tills 
målblodtrycket uppnåddes. När behandlingen avslutades fick deltagarna fylla i ett 
frågeformulär angående förekomst av biverkningar under behandlingsperioden. 
Fischer exact test och t-test användes för att analysera den statistiska 
signifikansen (p<0.05 ansågs vara signifikant). 

  
Målblodtrycket hos patienter som behandlades med nifedipin uppnåddes efter ca 
40 minuter vilket var signifikant snabbare än hos patienter som behandlades med 
labetalol, som uppnådde målblodtrycket efter ca 60 minuter (p= 0.008). Patienter 
som behandlades med nifedipin behövde i genomsnitt 2 doser för att uppnå 
målblodtrycket vilket var färre än patienter som behandlades med labetalol, där 
de behövde i genomsnitt 3 doser för att uppnå målblodtrycket (p=.008). Antalet 
patienter som behövde crossover behandling var fem (16.6%) bland labetalol- 
gruppen och en (3.3%) bland nifedipin- gruppen. De fem patienterna från 
labetalol- gruppen som genomförde crossover behandling till nifedipin uppnådde 
målblodtrycket efter maximalt två doser.    

  
Ingen maternell hypotension noterades hos båda grupperna. En deltagare 
upplevde takykardi efter att ha administrerat en dos nifedipin som ledde till att 
behandlingen avbröts. Två deltagare med svår preeklampsi från labetalol gruppen 
fick kortikosteroider på grund av att hypertonin kvarstod trots behandling. 
Förlossningen sattes igång efter 48 timmar. De nyfödda spädbarnen föddes i 27:e 
respektive 28:e graviditetsvecka och vägde 850 respektive 920 gram. De 
utvecklade andnödssyndrom och båda dog vid dag 2 respektive 3. Andel patienter 
som fick genomgå kejsarsnitt var 33% från nifedipin gruppen och 30% från 
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labetalol gruppen. Totalt fick 10% från nifedipin gruppen och 20% från labetalol 
gruppen neonatala komplikationer i form av intensivvård och Apgarskala mindre 
än 7 5-min.   

  
Oral nifedipine vs. intravenous labetalol for treatment of pregnancy-induced severe 
pre-eclampsia (15)  

Det här var en randomiserad, dubbelblind och kontrollerad studie där 
forskargruppen jämförde effektiviteten och säkerheten av oral nifedipin och 
intravenös labetalol hos gravida kvinnor med graviditetsinducerad svår 
preeklampsia. Jämförelsen gjordes primärt genom att jämföra den tid det krävs 
för att uppnå målblodtrycket (≤150 mmHg systoliskt och ≤100 mmHg diastoliskt) 
efter att ha använt intravenös labetalol och oral nifedipin. Andra jämförelser som 
utfördes var det antal doser som behövdes för att uppnå målblodtrycket, 
tidsintervallet innan en ny hypertensiv kris inträffar, biverkningar och eventuella 
negativa effekter på fostret. I studien ingick 147 gravida kvinnor som har varit 
gravida i mer än 30 veckor. Patienter som har behandlats med 
blodtryckssänkande läkemedel eller som har haft hjärtsvikt under 
graviditetsperioden exkluderades.   

  
Patienterna delades in i två grupper där den ena gruppen behandlades med oral 
nifedipin i tablettform och den andra gruppen behandlades med intravenös 
labetalol. Patienternas ålder i nifedipin gruppen låg runt 28 år, deras systoliska 
medelblodtryck var 172.5 mm Hg och deras diastoliska medelblodtryck låg på 
109.2 mm Hg. Patienternas ålder i labetalol gruppen låg runt 29 år, deras 
systoliska medelblodtryck var 176.4 mm Hg och deras diastoliska medelblodtryck 
var 112.7 mm Hg. Gruppen som behandlades med oral nifedipin inkluderade 74 
patienter som behandlades med 10 mg oral nifedipin upp till fem doser tills 
målblodtrycket uppnåddes. Den andra gruppen inkluderade 73 patienter och 
behandlades med intravenös labetalol med följande dosering: 20 mg, 40 mg, 80 
mg, 80 mg och 80 mg med 15 minuters mellanrum tills målblodtrycket 
uppnåddes.   

  
Blodtrycket mättes varje 30:e minut under minst 60 minuter. Efter avslutad 
behandling fick patienterna svara på om de har upplevt symptom som yrsel, 
kräkningar, illamående, takykardi, huvudvärk, andnöd, bröstsmärtor eller 
hypotension under behandlingsperioden. Även fostrens Apgarskala registrerades.  
Chi-kvadrat-testet och t-test användes för att analysera den statistiska 
signifikansen (p<0.05 ansågs vara signifikant).  
 
Ingen statistiskt signifikant skillnad noterades mellan grupperna gällande tiden 
för att uppnå målblodtrycket (p=0·37). Gruppen som behandlades med oral 
nifedipin uppnådde målblodtrycket efter 35 minuter medan gruppen som 
behandlades med intravenös labetalol uppnådde målblodtrycket efter 42 minuter. 
Även antalet doser som behövdes för att uppnå målblodtrycket skiljde sig inte 
signifikant mellan oral nifedipin och intravenös labetalol (p=0.46). Mer än 90% 
av patienterna i nifedipin gruppen behövde 1-3 doser och mer än 90% av 
patienterna i labetalol gruppen behövde 1-4 doser för att uppnå målblodtrycket. 
Tidsintervallet för en ny hypertensiv kris var samma i båda grupperna; det tog 3.4 
timmar för patienterna som behandlades med oral nifedipin och 3.1 timmar för 
patienter som behandlades med intravenös labetalol.    

  
Inga allvarliga biverkningar hos kvinnorna och fostren rapporterades hos båda 
grupperna. Dessutom fanns det ingen signifikant skillnad i biverkningar mellan 
grupperna. Andel patienter som upplevde någon mindre biverkning 
överhuvudtaget var 14.9% för nifedipin gruppen och 19.3% för labetalol gruppen. 
Inga patienter upplevde hypotension. Ingen signifikant skillnad hos fostrets Apgar 
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skala noterades heller. 10 (13.5%) nyfödda i nifedipin gruppen och 12 (16.4%) 
nyfödda i labetalol gruppen hade Apgarskala på 4–6.   

  
Oral	nifedipine	versus	intravenous	labetalol	for	control	of	blood	pressure	in	severe	
preeclampsia	(16)  
  

Denna studie var en randomiserad, prospektiv och kontrollerad studie. Syftet med 
studien var att jämföra effektiviteten och säkerheten av oral nifedipin och 
intravenös labetalol hos gravida kvinnor. Primära och sekundära endpoints som 
utvärderades var den tid som krävdes för att uppnå målblodtrycket (≤150/100 
mmHg) efter nifedipin eller labetalol behandling, det antal doser som behövdes 
för att uppnå målblodtrycket, biverkningar, maternell och perinatal morbiditet 
och mortalitet. Patienternas ålder som inkluderades i studien låg mellan 18-40 år 
och har varit gravida i minst 26 veckor. Det systoliska medelblodtrycket var 170 
mm Hg och det diastoliska medelblodtrycket var 114 mm Hg hos alla patienter. 
Patienter med hjärtsjukdomar, astma, och patienter som hade använt 
antihypertensiva läkemedel 24 timmar före studiens start exkluderades.  

  
200 deltagare randomiserades till två grupper. En grupp behandlades med 10 mg  
nifedipin i form av kapslar upp till fem doser med 15 minuters mellanrum tills 
målblodtrycket uppnåddes. Crossover behandling med intravenös labetalol 
utfördes om målblodtrycket inte uppnåddes efter fem doser av nifedipin. Den 
andra gruppen behandlades med intravenös labetalol och administrerade initialt 
20 mg som sedan ökades till 40 mg och därefter till 80 mg upp till 300 mg med 15 
minuters mellanrum tills målblodtrycket uppnåddes. Crossover behandling med 
oral nifedipin utfördes om målblodtrycket inte uppnåddes efter fem doser av 
labetalol.   

  
Blodtrycket mättes varje 5:e minut. Biverkningar som noterades var illamående, 
kräkningar, huvudvärk, hypotension, yrsel, bröstsmärtor, andnöd, rodnad och 
hjärtklappning. Prematuritet, neonatal takykardi, hyperbilirubinimia, neonatal 
mortalitet, apgarskala vid 5 minuter, intrauterin tillväxthämning, antal nyfödda 
som fick intensivvård och neonatal andnöd registrerades. Chi-kvadrat-test, t-test 
och Pearson chi-test användes för att analysera den statistiska signifikansen 
(p<0.05 ansågs vara signifikant).   

  
Resultatet av studien visade att målblodtrycket uppnåddes efter 35 ± 4.8 minuter i 
nifedipin gruppen och efter 37 ± 5.2 minuter i labetalol gruppen (pvärdet var 0.29 
vilket inte var statistiskt signifikant). Genomsnittligen behövde patienter som 
behandlades med nifedipin två doser medan patienter som behandlades med 
labetalol tre doser för att uppnå målblodtrycket. Dock tyder p värdet (0.43) på att 
det inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad i antalet doser för att uppnå 
målblodtrycket mellan grupperna. Andel patienter från både labetalol gruppen 
och nifedipin gruppen som behövde crossover behandling var 14%.  

  
Biverkningar förekom hos 41% i nifedipin gruppen och hos 28% i labetalol 
gruppen. Ingen maternell hypotension och neonatal takykardi noterades hos båda 
grupperna. Antal nyfödda som fick någon form av komplikation upplevdes nästan 
lika mycket hos båda grupperna.   

  
Antal graviditeter som avslutades med kejsarsnitt var 52 från nifedipin gruppen 
och 44 från labetalol gruppen. Det inträffade 2 intrauterin fosterdöd och 10 
neonatala dödsfall bland nifedipin gruppen samt 3 intrauterin fosterdöd och 8 
neonatala dödsfall bland labetalol gruppen. 
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 4.2	Jämförelse	av	effektiviteten	och	säkerheten	mellan	oral	nifedipin	
och	intravenös	hydralazin	vid	behandling	av	svår	graviditetsinducerad	
hypertoni.	 

  
Comparison	of	the	Efficacy	of	Nifedipine	and	Hydralazine	in	Hypertensive	Crisis	in	
Pregnancy	(17)	 
  

Detta var en randomiserad studie som inkluderade gravida kvinnor med 
diagnosen svår preeklampsi eller kronisk hypertension med preeklampsi. 
Studiens primära endpoints var att undersöka den tid som krävs för att uppnå 
systoliskt blodtryck < 150 mm Hg och diastoliskt blodtryck 90-100 mm Hg efter 
nifedipin eller hydralazin administrering; samt det antal doser som behövs för att 
uppnå det önskade målblodtrycket. Sekundära endpoints var andel patienter som 
får en ny hypertensiv kris 24 timmar efter att målblodtrycket uppnås, förekomst 
av biverkningar och eventuella komplikationer hos fostret. Deltagarnas ålder låg 
mellan 23 och 35 år och samtliga har varit gravida i minst 30 veckor. 
Exkluderades gjorde de som hade hjärtsjukdom, nedsatt njurfunktion och 
cerebrovaskulär sjukdom.      

  
Femtio patienter delades in i två grupper, den ena gruppen fick oral nifedipin i 
form av kapslar och den andra gruppen fick intravenös hydralazin. Patienter i 
nifedipin gruppen fick initialt 10 mg som sedan ökades till 20 mg upp till fem 
doser varje 20:e minut tills målblodtrycket uppnåddes. Patienter i hydralazin 
gruppen fick initialt 5 mg som sedan ökades till 10 mg upp till fem doser varje 
20:e minut. Patienter i nifedipin-gruppen hade innan påbörjad behandling 
systoliskt blodtryck som låg på 166.8±9.9 mm Hg och diastoliskt blodtryck som 
låg på 109.4±5.3 mm Hg. Patienter i hydralazin-gruppen hade systoliskt blodtryck 
som låg på 169.2±16.1 mm Hg och diastoliskt blodtryck som låg på 111.4±6.2 mm 
Hg.  

  
Blodtrycket mättes varje 5:e minut i 20 minuter och sedan mättes det varje 30:e 
minut. Biverkningar och komplikationer som noterades under behandlingstiden 
var huvudvärk, hypotension, illamående, rodnad och onormal hjärtfrekvens hos 
fostret. Studien var inte blindad eftersom det fanns ingen placebogrupp på grund 
av etiska skäl. Fischer exact test användes för att analysera den statistiska 
signifikansen (p<0.05 ansågs vara signifikant). 
 
Resultatet av studien indikerar att patienter som behandlades med oral nifedipin 
uppnådde målblodtrycket efter 24.0 ± 10.0 minuter, vilket var snabbare jämfört 
med patienter som behandlades med intravenös hydralazin som uppnådde 
målblodtrycket efter 34.8 ± 18.8 minuter (p≤0.016). Nifedipin gruppen uppnådde 
målblodtrycket med färre doser än hydralazin gruppen; 1-3 doser behövdes för 
nifedipin gruppen jämfört med 1-5 doser för hydralazin gruppen (p< 0.0005). 
Hypertensiv kris inträffade hos 20% av patienterna i nifedipin gruppen och hos 
44% patienter av hydralazin gruppen 24 timmar efter att målblodtrycket 
uppnåddes (p=0.069).     

  
Efter nifedipin behandling fick endast 1 patient hypotension och 2 patienter hade 
huvudvärk. Vidare hade 1 patient i hydralazin gruppen huvudvärk, 1 patient hade 
illamående och 1 patient fick rodnad. Ett foster i nifedipin gruppen och 3 foster i 
hydralazin gruppen hade onormal hjärtfrekvens. 
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Comparison	of	oral	nifedipine	with	intravenous	hydralazine	for	acute	hypertensive	
emergencies	of	pregnancy	(18)	 
  

Detta var en prospektiv studie där forskargruppen jämförde effektiviteten och 
säkerheten mellan oral nifedipin och intravenös hydralazin. Jämförelsen 
innefattade den tid som krävs för att uppnå systoliskt blodtryck 150 mm Hg och 
diastoliskt blodtryck 100 mm Hg, det antal doser som behövs för att uppnå 
målblodtrycket, biverkningar och eventuella avvikelser på fostret. I studien ingick 
100 gravida kvinnor med svår hypertoni (>160/>110 mm Hg) som var mellan 18 - 
30 år gamla och som har varit gravida i minst 34 veckor. Patienter med 
preeklampsi eller utan preeklampsi inkluderas i studien. Patienter som hade 
hjärtsvikt, arytmier, väsande bröstkorg och överkänslighet mot antingen nifedipin 
eller hydralazin exkluderades.    

  
Patienterna randomiserades i lika stora grupper till en av två behandlingsregimer; 
10 mg oral nifedipin upp till fem doser med 15 minuters mellanrum eller 5 mg 
intravenös hydralazin upp till fem doser med 15 minuters mellanrum tills 
målblodtrycket uppnåddes. Blodtrycket mättes varje 15:e minut i 75 minuter. 
Biverkningar som registrerades under behandlingsperioden var maternell 
huvudvärk och hypotension samt fostrets hjärtfrekvens. Patienter bland nifedipin-
gruppen hade innan påbörjad behandling systoliskt blodtryck på 182.0±19.48 mm 
Hg och diastoliskt blodtryck på 122.0±8.571 mm Hg. Patienter bland hydralazin-
gruppen hade innan påbörjad behandling systoliskt blodtryck på 182.2±18.87 mm 
Hg och diastoliskt blodtryck på 120.6±7.11 mm Hg. T-test användes för att 
analysera den statistiska signifikansen. 

  
Resultatet av studien indikerar att patienter som behandlades med hydralazin 
uppnådde målblodtrycket snabbare än patienter som behandlades med nifedipin. 
Det tog 41,1 ± 20.29 minuter för att uppnå målblodtrycket i hydralazin gruppen 
och 57,9 ± 21,86 minuter för att uppnå målblodtrycket i nifedipin gruppen (p< 
0.001). Det krävdes även färre doser av hydralazin än nifedipin för att uppnå 
målblodtrycket. Patienter som behandlades med hydralazin behövde 2.74 ± 1.35 
doser jämfört med patienter i nifedipin gruppen som behövde 3.86 ± 1.45 doser (p 
= 0.001).   

  
Ingen patient upplevde hypotension i nifedipin gruppen, däremot var det 2 
patienter som hade hypotension i hydralazin gruppen. 5 patienter från nifedipin 
gruppen och 3 patienter från hydralazin gruppen upplevde huvudvärk. Ett foster 
från nifedipin gruppen och 3 foster från hydralazin gruppen hade onormal fetal 
hjärtfrekvens.  
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4.3	 Jämförelse	 av	 effektiviteten	 och	 säkerheten	 mellan	 intravenös	
hydralazin	 och	 intravenös	 labetalol	 vid	 behandling	 av	 svår	
graviditetsinducerad	hypertoni.	 
  
Severe	hypertension	in	pregnancy:	Hydralazine	or	labetalol:	A	randomized	clinical	
trial	(19)	 
  

I denna randomiserade studien  inkluderades 200 gravida kvinnor som har varit 
gravida i ≥ 24 veckor. Patienter med svår preeklampsi, graviditetsinducerad 
hypertoni, kronisk hypertoni, eklampsi, svår preeklampsi med HELLP-syndrom 
inkluderas i studien. Syftet med studien var att jämföra maternell hypotension 
och det antal doser som behövs för att uppnå det önskade målblodtrycket efter att 
ha använt intravenös labetalol och intravenös hydralazin. I studien jämfördes 
även förekomst av behandlingsrelaterade biverkningar och förekomst av 
eventuella komplikationer hos fostren. Det önskade målblodtrycket sattes till 
systoliskt blodtryck mindre än 160 mmHg och diastoliskt blodtryck mindre än 110 
mmHg. Patienternas ålder låg mellan 22-36 år och patienternas systoliska 
blodtryck var minst 160 mmHg och diastoliska blodtryck var minst 110 mmHg.     

Patienterna delades till två grupper med 100 patienter i varje grupp. Patienterna 
randomiserades till att antingen behandlas med intravenös labetalol eller 
intravenös hydralazin. Gruppen som behandlades med intravenös labetalol fick 
följande dosering: 20 mg, 40 mg, 80 mg, 80 mg och 80 mg med 20 minuters 
intervall. Gruppen som behandlades med intravenös hydralazin fick 5 mg upp till 
fem doser med 20 minuters intervall tills blodtrycket sänktes. Fischer exact test 
och chi-kvadrat-test användes för att analysera den statistiska signifikansen 
(p<0.05 ansågs vara signifikant). Studien var inte blindad på grund av 
ekonomiska och logistiska skäl. En patient fullföljde inte studien (hon vägrade att 
fortsätta efter att ha fått två doser av labetalol), en patient i varje grupp fick ingen 
behandling på grund av misstag av läkaren.  

  
Biverkningar och komplikationer hos de gravida kvinnorna som rapporterades i 
studien var bland annat hjärtklappning, huvudvärk, illamående, kräkningar, 
rodnad, yrsel, takykardi, bradykardi, hypotension moderkaksavlossning, 
HELLPsyndrom, lungödem och eklampsi. Neonatala komplikationer inkluderade 
tillväxthämning, 5-min Apgarskala, hjärtfrekvens, neonatal död, hypotension 
(systoliskt blodtryck <40 mmHg), bradykardi (<110 slag/min), intensivvård, 
andnödssyndrom och fetal distress.  

  
Resultatet av studien visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i antalet 
doser som behövdes för att uppnå det önskade målblodtrycket mellan grupperna. 
80% av patienterna i hydralazin gruppen och 83% av patienterna i labetalol 
gruppen behövde 1-2 doser, medan 11% av patienterna i hydralazin gruppen och 
10% av patienterna i labetalol gruppen behövde 3-4 doser.   

  
Totalt var det 18% bland labetalol gruppen och 19% bland hydralazin gruppen som 
upplevde någon form av biverkning. Resultatet visade att förekomsten av 
hjärtklappning och takykardi var vanligare bland patienter som behandlades med 
hydralazin än bland patienter som behandlades med labetalol (p=0.01 för 
hjärtklppning och p-=0.05 för takykardi). Tio patienter från hydralazin gruppen 
upplevde hjärtklappning och 2 patienter från labetalol gruppen upplevde 
hjärklappning. Det var 6 patienter från hydralazin gruppen och 1 patient från 
labetalol gruppen som upplevde takykardi. Femtiosex % av patienter i labetalol 
gruppen och 51% av patienter i hydralazin gruppen fick genomgå kejsansnitt. 
Andel patienter som fick någon form av komplikation var 4% i båda grupperna. 
Förekomsten av neonatal bradykardi och neonatal hypotension var vanligare hos 
labetalol gruppen än hos hydralazin gruppen (p-=0.008 för neonatal bradykardi 
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och p=0.05 för neonatal hypotension). Två neonatala dödsfall inträffade i varje 
grupp; tre av dem var i samband med för tidig förlossning (≤28 
graviditetsveckor). 
  

  
Hydralazine	vs	labetalol	for	the	treatment	of	severe	hypertensive	disorders	of	
pregnancy.	A	randomized,	controlled	trial	(20)	 
  

Detta var en randomiserad, prospektiv och kontrollerad studie. Gravida kvinnor 
som har varit gravida i mer än 24 veckor och som har haft en hypertensiv kris 
ingick i studien. Patienternas ålder låg mellan 19 - 33 år och hade systoliskt 
blodtryck  160 och/eller diastoliskt blodtryck  110 mmHg. Syftet med studien 
var att jämföra effektiviteten och säkerheten av labetalol och hydralazin genom att 
jämföra antalet doser som behövs för att sänka blodtrycket. Även antal patienter 
som inte fått sitt blodtryck sänkt trots behandling med labetalol eller hydralazin 
och förekomst av biverkningar i samband med behandlingarna undersöktes.   

  
Sammanlagt randomiserades 275 patienter till att antingen behandlas med 
intravenös labetalol eller intravenös hydralazin. Patienter som behandlades med 
intravenös labetalol fick följande dosering med 15 minuters intervall: 20 mg, 40 
mg, 80 mg, 80 mg och 80 mg. Patienter som behandlades med intravenös 
hydralazin fick maximalt 3 doser 5 mg med 15 minuters intervall. Patienter som 
inte fått sitt blodtryck sänkt trots behandling med labetalol eller hydralazin fick 
istället oral nifedipin (10 mg) varje 15:e minut upp till fem doser tills blodtrycket 
sänktes. Alla patienter fick svara på om de upplevde någon biverkning efter 
avslutad behandling. Mann-Whitney U test och chi-kvadrat test användes för att 
analysera den statistiska signifikansen (p<0.05 ansågs vara signifikant). Totalt var 
det 261 patienter som fullföljde studien, 130 i hydralazin gruppen och 131 i 
labetalol gruppen.  
  
Ingen statistiskt signifikant skillnad fanns i antalet doser som behövdes för att 
minska blodtrycket mellan labetalol och hydralazin (p=0.2). Patienter i labetalol 
gruppen behövde genomsnittligen 1.3 doser för att uppnå systoliskt blodtryck ~ 
144 mm Hg och diastoliskt blodtryck ~ 92 mm Hg. Patienter i hydralazin gruppen 
behövde i genomsnitt 1.4 doser för att uppnå systoliskt blodtryck ~ 144 mm Hg 
och diastoliskt blodtryck ~ 91 mm Hg. Antal patienter som inte fick sina blodtryck 
sänkta efter avslutad behandling med labetalol eller nifedipin och som fick 
behandlas med oral nifedipin var 6 (4.6%) i hydralazin gruppen och 2 (1.5%) från 
labetalol gruppen (p = 0.085 vilket inte var statistiskt signifikant). Blodtrycket 
sänktes hos alla 8 patienter med nifedipin behandling.    

  
Frekvensen av behandlingsrelaterade biverkningar var lika hos båda grupperna. 
Andel patienter som fick någon biverkning var 49.7% i labetalol gruppen och 
58.6% i hydralazin gruppen. De vanligaste biverkningarna var bland annat 
huvudvärk, hjärtklappning, illamående, kräkningar och rodnad.   

  
A	Comparison	of	Hydralazine	and	Labetalol	in	the	Management	of	Severe	
Preeclampsia	(21)		 
  

Detta var är randomiserad vars syfte var att jämföra effektiviteten och säkerheten 
av intravenös labetalol och intravenös hydralazin vid behandling av svår 
hypertoni. Syftet utfördes genom att jämföra antalet doser och tiden som krävs för 
att uppnå målblodtrycket, förekomst av biverkningar och förekomst av 
komplikationer hos fostret. I studien inkluderades 126 gravida kvinnor med 
diagnosen svår preeklampsi, som var mellan 20 och 34 år gamla. Kvinnorna har 
varit gravida i mer än 20 veckor och hade systoliskt blodtryck mer än 160 mm Hg 
och/eller diastoliskt blodtryck mer än 110 mm Hg. Målblodtrycket efter 



16  
  

behandling med antingen labetalol eller hydralazin sattes till 130-140/80-100 mm 
Hg.   

  
Patienterna randomiserades till en av de två behandlingsregimer. En grupp fick 
intravenös labetalol och den andra gruppen fick intravenös hydralazin. Patienter 
som behandlades med labetalol fick initialdos på 20 mg som sedan ökades till 40 
mg och därefter till 80 mg upp till 300 mg varje 10:e minut. Patienter som 
behandlades med hydralazin fick initialdos på 5 mg som sedan ökades till 10 mg 
upp till fem doser med 20 minuters mellanrum tills målblodtrycket uppnåddes. 
Mann-Witney test och chi-kvadrat testet användes för att analysera den statistiska 
signifikansen (p<0.05 ansågs vara signifikant). 
   

  
Resultaten av studien visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i antalet 
doser och i tiden för att uppnå målblodtrycket mellan grupperna. Genomsnittligen 
tog det 40 minuter för alla patienter att uppnå målblodtrycket (P=0.17). Dessutom 
behövde 77.7% av patienterna i hydralazin gruppen och 81.0% av patienterna i 
labetalol gruppen maximalt 3 doser för att uppnå målblodtrycket. En 
kombinationsbehandling av hydralazin och labetalol användes i  3 (4,8%) och 2 
(3,2%) patienter för hydralazin och labetalol grupper respektive, på grund av att 
blodtrycket kvarstod trots behandling med labetalol/hydralazin (P = 0,94).  

  
Resultatet av studien visar även att andel patienter som upplevde någon mindre 
allvarlig biverkan var 16% i labetalol gruppen och 38.1% i hydralazin gruppen. 
Biverkningar som patienterna upplevde var bland annat huvudvärk, illamående, 
kräkningar och yrsel. Huvudvärk förekom signifikant mer hos patienter som 
behandlades med hydralazin än hos patienter som behandlades med labetalol (p- 
=0.01). Ingen statistiskt signifikant skillnad fanns i förekomsten av maternella 
komplikationer, över 90% av patienterna i båda grupperna upplevde ingen 
komplikation. Endast 1 (1.6%) patient från hydralazin gruppen fick eklampsi samt 
2 (3.2%) och 5 (7.9%) patienter i labetalol respektive hydralazin gruppen fick 
moderkaksavlossning.   

  
Ingen signifikant skillnad sågs i neonatal komplikationer mellan grupperna. Totalt 
hade 27% från labetalol-gruppen och 23.9% från hydralazin-gruppen någon form 
av neonatal komplikation (1-min Apgar < 7, 5-min Apgar < 7 eller intensivvård). 
Moderkaksavlossning ledde till att 4 (6.3%) dödfödslar inträffade bland 
hydralazin gruppen och 2 (3.2%) dödfödslar inträffade bland labetalol gruppen. 
Alla dödfödslar från labetalol gruppen och tre dödfödslar från hydralazin gruppen 
inträffade innan påbörjad behandling, medan en dödfödsel från hydralazin 
gruppen inträffade efter att ha administrerat 3 doser av hydralazin.       

  
A	Comparative	study	of	IV	Labetalol	and	IV	Hydralazine	on	mean	arterial	blood	
pressure	changes	in	pregnant	women	with	hypertensive	emergency	(22)	 
  

Studiel (22) är en prospektiv studie som utfördes på 226 gravida kvinnor med 
systoliskt blodtryck ≥160 mmHg och/eller diastoliskt blodtryck ≥ 110 mmHg. 
Studiens syfte var att jämföra effektiviteten av labetalol och hydralazin genom att 
mäta skillnaden av medelartärtrycket innan påbörjad behandling och efter 
behandlingen. Deltagarna har varit gravida i minst 24 veckor. Exkluderades 
gjorde de som hade kontraindikation för användning av hydralazin eller labetalol, 
astma, idiopatisk, systemisk lupus erythematosus och relaterade sjukdomar, 
tyreotoxikos, kranskärlssjukdom och aortastenos.  

  
Deltagarna randomiserades till att antingen administrera 5 mg intravenös 
hydralazin initialt och sedan öka dosen till 10 mg upp till tre doser med 20 
minuters mellanrum; eller administrera 20 mg intravenös labetalol initialt och 
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sedan öka dosen till 40 mg och därefter till 80 mg upp till 300 mg med 15 
minuters mellanrum. Blodtrycket kontrollerades varje 5:e minut i 15 minuter efter 
påbörjad behandling, och sedan varje 15:e minut i en timme och därefter varje 
30:e minut tills målblodtrycket uppnåddes. Chi-kvadrat-test användes för att 
analysera den statistiska signifikansen (p<0.05 ansågs vara signifikant).  
 

 
Tabell 3. Sammanfattande tabell över resultaten i de olika studierna.  
Stud 
ie  

Under- 
sökta  
Läke-
medel  

Den tid det 
krävs för  
Målblod-
trycket  
(minuter)  

Det antal 
doser för 
att uppnå 
målblod-
tryck   

Medel 
Artär-
trycket  
(mm 
Hg)  

Biverkn 
ingarna  

Maternella  
komplika- 
tioner b 

Foster 
komplika
-tioner c 

Skillnad  

(13)  Nifedipin 
Labetalol  

28.2±11.7   
48.4±23.5  

3.5±0.5  
4.5±1.5  

-  -  
6%  
12%  

20%  
28%  

Nifedipin 
effektivare  

(14)  Nifedipin 
Labetalol  

40  
60  

1-3   
2-4  

-  
3.3%  
-  

33%  
30%  

10%  
20%  

Nifedipin 
effektivare  

(15)  Nifedipin 
Labetalol  

35  
42  

1-3  
1-4  

-  
14.9%  
19.3%  

-  
-  

13.5%  
16.4%  

 
Ingen skillnad  

(16)  Nifedipin 
Labetalol  

34.77 ± 4.8  
36.61 ± 5.2    

ca 2 
ca 3  

-  
41%  
28%  

52%  
44%  

>50%  
>50%  

 
Ingen skillnad  

(17)  
Nifedipin 
Hydralazin 
  

24.0 ± 10.0   
34.8 ± 18.8   

1-3   
1-5  

-  12%  
12%  

-  
-  

4%  
12%  

Nifedipin 
effektivare  

(18)  
Nifedipin  
Hydralazin 
  

57,9 ± 21.9  
41,1 ± 20.3   

3.86 ± 1.45  
2.74 ± 1.35  

-  10%  
10%  

-  
-  

2%  
6%  

Hydralazin 
effektivare  

(19)  Labetalol 
Hydralazin  

-  
-  

1-2   
1-2   

-  18%  
19%  

4%  
4%  

28.1%  
26%  

Skillnad i 
biverkningar 
och foster  
Komplikationer 
 
  

(20)  
Labetalol 
Hydralazin 
  

-  
-  

1.3   
1.4   

-  49.7%  
58.6%  

-  
-  

-  
-  

Ingen skillnad   

(21)  
Labetalol 
Hydralazin 
  

40  
40  

<3  
<3  

-  16% 
38.1%   

9.5%  
3.2%  

27%  
23.9%  

Skillnad i 
biverkningar  

 
(22)  
 

Labetalol  
Hydralazin 
 
  

-  -  15.14 ±  
8.02  
17.34 ±  
13.42  

-  -  -  Ingen skillnad  

aBiverkningar: huvudvärk, yrsel, kräkningar, illamående, andnöd, bröstsmärtor, hypotension, rodnad, 
hjärtklappning, bradykardi. bMartenella komplikationer: Kejsarsnitt, eklampsi, stroke, hjärtsvikt, 
moderkaksavlossning, HELLP-syndrom, lungödem. cFoster komplikationer: 5 min. Apgarskala, 
intensivvård, onormal hjärtfrekvens, prematuritet, takykardi, hyperbilirubimia, intrauterin 
tillväxthämning, detal andnöd, fetal bradykardi.  
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Medelartärtrycket innan påbörjad behandling var 127.40 ± 40 mmHg i labetalol 
gruppen och 126.61 ± 6.45  mmHg i hydralazin gruppen. Efter 
behandlingsregimer sänktes medelartärtrycket till 112.25 ± 5.82 mmHg i labetalol 
gruppen och till 109.27 ± 14.30 mmHg i hydralazin gruppen (p=0.136). Alltså 
ingen signifikant skillnad noterades i medelartärtrycket mellan grupperna.   
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5.	Diskussion 	
  

Syftet med detta arbete var att jämföra effektiviteten och säkerheten av oral 
nifedipin, intravenös labetalol och intravenös hydralazin vid behandling av svår 
graviditetsinducerad hypertoni. Utifrån ett antal studier skulle följande 
frågeställningar besvaras:   

  
• Vilket eller vilka av läkemedlen nifedipin, labetalol och hydralazin är 

effektivast vid behandling av svår graviditetsinducerad hypertoni?  
  

• Vilket eller vilka av dessa läkemedel ger minst biverkningar?  
  

• Hur påverkas fostret av dessa läkemedel?  
  

5.1	Metoddiskussion	 	
  

Detta arbete är en litteraturstudie. Tio originalartiklar användes för att besvara 
frågeställningarna. Samtliga studier var randomiserade och tre av dem var 
dubbelblinda studier. Insamlingen av artiklarna utfördes först via databasen 
PubMed. Sökningar via “open access tidskrifter” resulterade i flera nypublicerade 
artiklar som inte hittades via PubMed och som var relevanta till litteraturstudiens 
syfte. Eftersom urvalet av artiklar som inkluderade patienter med 
graviditetsinducerad hypertoni var begränsat, resulterade det i att studier som 
inkluderade patienter med andra typer av hypertoni under graviditet togs med i 
denna litteraturstudie. I detta sammanhang bör det även påpekas att användning 
av artiklar publicerade i open access-tidskrifter kan vara vansklig. Trots att 
publicerade artiklar sägs vara granskade av oberoende externa bedömare har det 
visat sig att det inte alltid gäller.  De artiklar från open access tidskrifter som 
refereras i detta arbete bedöms dock ha rimlig vetenskaplig nivå. De metoder som 
använts och de resultat som erhållits i dessa studier avviker inte på något 
dramatiskt sätt från de övriga studiernas.   

  
En brist med detta arbete är att det inte inkluderar några studier där samtliga tre 
preparaten jämförs med varandra. Det försvårar jämförbarheten mellan studierna 
och reducerar evidensgradens. Dessutom var det endast två studier som jämförde 
oral nifedipin med intravenös hydralazin. Detta beror på att det fanns väldigt få 
tillgängliga studier som jämförde effekten av dessa preparat. Dessutom var det en 
studie som inte jämförde biverkningsprofilen mellan läkemedlen (22). En annan 
brist med detta arbete är att det inkluderar artiklar från ”open access tidskrifter”, 
vilket kan vara en nackdel eftersom det finns oseriösa tidskrifter som är ute efter 
pengar. Detta försvårar att bedöma ifall en tidskrift är seriös. Denna 
litteraturstudie innehåller endast studier från Asien, Södra Centralamerika och 
Västafrika. Artiklar från Europa och andra delar av världen hittades inte. Detta är 
en svaghet eftersom studiens resultat inte reflekterar den allmänna befolkningen 
över världen utan speglar enbart förhållanden i fattigare länder. En annan 
begränsning är att de inkluderande studierna i detta arbete hade olika definitioner 
av målblodtrycket. Däremot hade alla inkluderade studier samma definition av 
svår hypertoni, samma randomiseringsmetod (i de studierna som beskrev 
randomiserings metoden) och samma metod för blodtrycksmätning.     

  
Styrkan med denna litteraturstudie är att den involverar ett stort antal deltagare, 
totalt 1483 gravida kvinnor. Av dessa deltog 507 patienter i studier som jämförde 
oral nifedipin med intravenös labetalol, 826 patienter i studier som jämförde 
intravenös labetalol med intravenös hydralazin och 374 patienter i studier som 
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jämförde oral nifedipin med intravenös hydralazin. Alla de inkluderande 
studierna studerade relevanta mätningar för syftet.    

	
5.2	Resultatdiskussion 	
  

De tre vanligaste rekommenderade läkemedlen vid behandling av mycket högt 
blodtryck under graviditet är oral nifedipin, intravenös labetalol och intravenös 
hydralazin. De flesta studierna i detta arbete jämförde effektiviteten mellan 
läkemedlen genom att jämföra den tid som krävs för att uppnå målblodtrycket och 
jämföra antalet doser som behövdes för att uppnå målblodtrycket. Oral nifedipin 
visade sig vara effektivare än intravenös labetalol och intravenös hydralazin. En 
meta-analys (23) som inkluderade studier från andra delar av världen, nämligen 
Europa, Nordamerika och Australien, visade liknande resultat. Detta förstärker 
evidensgraden gällande effektiviteten av oral nifedipin. Olika doseringsregimer av 
nifedipin användes i studierna. Nifedipin kan tros nå målblodtrycket snabbare 
med doseringsregimen: 10 mg som sedan ökas till 20 mg upp till fem doser med 
20 minuters mellanrum, snarare än med en fast dos av 10 mg upp till fem doser 
med 15 minuters mellanrum. Samtliga studier där nifedipin administrerades 
enligt den förstnämnda doserings regimen uppnåddes målblodtrycket snabbare 
än när nifedipin administrerades med den sistnämnda doseringsregimen. 
Möjligtvis kan detta vara förklaringen till att inga signifikanta skillnader i 
effektiviteten mellan nifedipin och labetalol/hydralazin sågs i de studier där en 
fast dos av 10 mg användes. Fler studier som jämför de två doseringsregimerna av 
oral nifedipin behövs för att kunna dra signifikanta skillnader.        

  
En meta-analys (24) fann att oral nifedipin var associerad med signifikant 
minskad risk för ihållande hypertension. Detta stämmer med de flesta av de 
studier som studerade effekten av oral nifedipin i detta arbete. Såväl intravenös 
labetalol som intravenös hydralazin misslyckades med att uppnå målblodtrycket 
trots att patienterna gavs maximal dosering oftare än vid behandling med oral 
nifedipin.    

  
Den andra frågeställningen handlade om vilket/vilka läkemedel som används vid 
behandling av svår graviditetsinducerad hypertoni som ger minst biverkningar. 
De vanligaste biverkningarna som rapporterades i studierna innefattar 
huvudvärk, illamående, kräkningar, yrsel, hypotension, hjärtklappning, rodnad 
och takykardi. Flera översiktsartiklar rapporterade att hydralazin orsakar flera 
biverkningar och negativa effekter på fostren än oral nifedipin och intravenös 
labetalol. I en metaanalys (25) med 21 studier jämfördes i åtta studier hydralazin 
med nifedipin och i fem studier jämfördes labetalol med hydralazin. Metaanalysen 
indikerade att hydralazin gav betydligt fler biverkningar samt maternella och 
neonatala komplikationer än labetalol och nifedipin. Motsatta resultat sågs i en 
annan översiktsstudie (26) som rapporterade att det inte finns några belägg för att 
nifedipin/labetalol är säkrare än hydralazin. I denna litteraturstudie noterades att 
hydralazin var associerad med fler biverkningar. Förekomsten av huvudvärk, 
hjärtklappning och takykardi var vanligare med hydralazin än med labetalol och 
nifedipin. Många studier var dock inte dubbelblindade vilket kan ha påverkat 
utredningen av biverkningarna. Vårdgivare och patienter kan ha analyserat och 
rapporterat biverkningar olika utifrån sina kunskaper om vilken 
läkemedelsbehandling som har getts.  

  
Enligt metaanalysen (25) orsakar nifedipin kapslar maternell hypotension jämfört 
med nifedipin tabletter. Detta stämmer delvid med denna litteraturstudie. Tre 
studier som inkluderades i detta arbete använde nifedipin tabletter och 
undersökte förekomsten av maternell hypotension. Ingen maternell hypotension 
rapporterades i studierna. Det var dock en studie (15) som använde nifedipin- 
kapslar där 4% av patienterna upplevde hypotension.    



21  
  

  
 
Den tredje frågeställningen handlar om hur fostret påverkas av 
läkemedelsbehandling av svår graviditetsinducerad hypertoni och om det finns 
några skillnader mellan olika läkemedel i förekomsten av eventuella negativa 
effekter på fostret. I de flesta studier som undersökte eventuella negativa effekter 
på fostret genomfördes följande mätningar: 5-min Apgarpoäng <7, andel nyfödda 
som fick intensivvård, intrauterin tillväxthämning och neonatal hjärtfrekvens. 
Läkemedelsbehandling var associerad med onormal hjärtfrekvens och visade sig 
påverka det allmänna hälsotillståndet hos de nyfödda barnen (låga Apgarpoäng). 
Läkemedelsbehandlingen reducerade inte risken för intrauterin tillväxthämning 
som är en komplikation av svår hypertoni. Dessutom förekom perinatal och 
intrauterin dödlighet i flera studier. Labetalol var associerad med neonatal 
bradykardi och neonatal hypotension. Dock var det endast en studie som 
undersökte de här typerna av neonatala komplikationer. Dessutom var denna 
studie från år 2006. Det behövs därför nya studier som uppdaterar associationen 
mellan intravenös labetalol och neonatal bradykardi/neonatal hypotension.      

  

6.	Slutsats 	
  
Sammanfattningsvis tyder dessa resultat på att oral nifedipin verkar vara mer 
effektiv än intravenös labetalol och intravenös hydralazin i att uppnå målblodtrycket 
hos gravida patienter med svår graviditetsinducerad hypertoni. Intravenös 
hydralazin var associerad med fler biverkningar och intravenös labetalol var 
associerad med fler neonatala komplikationer. Dock ger inte dessa resultat 
tillräckligt stöd för att dra slutsatsen om vilket läkemedel som har säkrast 
biverkningsprofil. Det behövs ytterligare studier som utvärderar och jämför 
säkerhetsprofilen mellan dessa läkemedel. Läkemedelsbehandling kan orsaka 
onormal hjärtfrekvens och påverka det allmänna hälsotillståndet hos fostret. Dock 
finns inga signifikanta skillnader i negativa effekter mellan nifedipin, labetalol och 
hydralazin. Oral nifedipin kan vara det läkemedelsalternativ att föredra på grund av 
dess snabba insättande effekt, enkel oral administrering, låg kostnad och den är 
dessutom lätt tillgänglig över hela världen.  
  
  

 7.Tack			
  
Jag vill ge ett stort tack till min handledare Martin Burman som har varit mycket 
engagerad i min arbetsprocess med denna litteraturstudie. Tack för bra synpunkter och 
goda råd.  
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