Kejsarsnitt och mödrakomplikationer
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Bakgrund
Kejsarsnitt är en av de vanligast förekommande operationerna i världen idag. Operationen
kan innebära risk för sammanväxningar (3,4). Adherenser efter kejsarsnitt kan försvåra en ny
operation med ökad blödning, längre operationstid samt tarm och blåsskador. Detta är främst
studerat vid upprepade kejsarsnitt (5) men i en studie av komplikationer vid vaginal
hysterektomi fick 18.3% av tidigare kejsarsnittade kvinnor en peroperativ komplikation
jämfört med 3.6% av icke tidigare kejsarsnittade (6). Adherenser är också kopplade till ileus,
kronisk smärta och subfertilitet samt återinläggning på sjukhus (4,8).
Ett validerat svenskt nationellt kvalitetsregister för gynekologisk kirurgi (9), inkluderande cirka
43 000 adnex operationer och 42 000 uterusoperationer, är i kliniskt bruk sedan 1997 med
bland annat uppgifter om operationsförhållanden och eventuella per- och postoperativa
komplikationer vid gynekologisk kirurgi.

Syfte/frågeställning/hypotes
Det övergripande syftet är att analysera komplikationer för modern på lång sikt efter
kejsarsnitt. De specifika frågeställningarna är 1) förekomst av adherenser 2) tarm och
blåsskada 3) peroperativ blödning samt 4) postoperativ morbiditet vid gynekologisk buk
kirurgi hos kvinnor som tidigare genomgått kejsarsnitt.

Design och urval
Det primära urvalet är kvinnor som genomgår benign gynekologisk bukkirurgi (laparaskopi
eller laparatomi) åren 1997-2013. Det primära urvalet identifieras via det nationella
kvalitetsregistret för gynekologisk kirurgi- ”Gynop” (http://www.gynop.org/ ). Kvinnor som
opereras på grund av gynekologisk malignitet exkluderas. På Socialstyrelsen statistikenhet
länkas detta urval till Medicinska födelseregistret där endast från det primära urvalet kvarstår
patienter, sekundära urvalet, som genomgått en första operation efter att tidigare ha fött
barn, det vill säga återfinns i Medicinska födelseregistret. Endast den första gynekologiska
operationen efter indexförlossningen inkluderas i analys om kvinnan genomgått mer än en
operation. Via Patientregistret identifieras de kvinnor i det sekundära urvalet som tidigare
genomgått annan buk- och tarmkirurgi, samt hämtas uppgifter om tillstånd som kan medföra
adherenser i bukhålan som endometrios, salpingit, extrauterin graviditet och inflammatorisk
tarmsjukdom. För uppbyggnad av forskningsdatabasen se figur 1.

Datainsamling och analys
Det primära urvalet är patienter som i Gynopregistret registrerats för benign gynekologisk
buk kirurgi 2000-2013. Detta levereras till Socialstyrelsen som länkar detta till tidigare
förlossningar registrerade i Medicinska födelseregistret. Forskningsdatabasen är sålunda
personer som genomgått gynekologisk bukkirurgi efter att tidigare fött barn. Till
forskningsdatabasen tillförs information från Gynopregistret om per- och postoperativa
komplikationer (Bilaga 2), från Patientregistret koder för diagnoser och operationer samt
vårdtider, från Medicinska födelseregistret om tidigare förlossningar med uppgift om
demografiska data, graviditets- och förlossningskomplikationer och förlossningssätt.
Prövning och godkännande av datainsamlingen för uppbyggnaden av databasen kommer att
sökas från Socialstyrelsens registerenhet.
Socialstyrelsens statistikenhet sammanställer en forskningsdatabas (Fig 1), länkad
information från Gynopregistret, Patientregistret och Medicinska födelseregistret, som till
forskargruppen levereras löpnummerbaserad: 1) som genomgått sectio innan gynekologisk
laparoskopi eller laparotomi, 2) patienter som genomgått gynekologisk laparoskopi eller
laparotomi utan tidigare sectio. MFR ger uppgift om typ av kejsarsnitt, akut eller elektivt,
graviditetslängd, antal kejsarsnitt som kvinnan genomgått samt blödningskomplikationer,
infektioner och reoperationer som utförts efter kejsarsnitt. Patientregistret ger uppgift om
annan bukkirurgi som utförts innan den gynekologiska operationen samt andra
sjukdomsdiagnoser som medför ökad adheransbildning (inflammatoriska tarmsjukdomar
samt endometrios). Via Patientregistret och Dödsorsakregistret hämtas diagnoser för
postoperativa komplikationer och död 1 år efter genomgången gynekologisk bukkirurgi.
Jämförande analys av förekomst adherenser och komplikationsfrekvens i samband med och
efter gynekologisk kirurgi görs mellan grupperna 1) tidigare sectioförlösta samt 2) enbart
vaginalförlösta med justering för störfaktorer såsom inflammatorisk tarmsjukdom,
endometrios och bukkirurgi förutom kejsarsnitt.
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MFR: Tidigare
graviditeter och
förlossningar.
Sectio eller inte

Patientregister:
Genomgången tarm/ bukkirurgi
Slutenvårdsdiagnoser: Endometrios,
salpingit, Inflammatorisk tarmsjukdom,
Diabetes

GYNOP registret: Patienter som genomgår benign
gynekologisk bukkirurgi (laparaskopi eller laparatomi)
2000‐2013. Patient som genomgått mer än 1 operation
tas uppgifter från den första operationen.

Gynop Registret:
Operationsmall
Uppföljningenkät 8 veckor och 1
år postoperativt

Patientregister: Diagnoser
t.o.m 12 veckor
postoperativt

Utfall: Adheranser och komplikationer vid benign gynekologisk bukkirurgi
efter tidigare kejsarsnitt.
Primärt urval: Kvinnor från Gynopregistret.
Sekundärt urval: kvinnor som tidigare genomgått kejsarsnitt.
Jämförelsegrupp: kvinnor utan tidigare kejsarsnitt
Störfaktorer: tidigare genomgången tarmkirurgi, adheransbildande
sjukdommar, ålder, fetma.

