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Tittel:  Fødselvekt justert for gestasjonsalder og kjønn hos barn av kvinner med systemisk lupus 

erythematosus sammenlignet med normale kontroller. Betydningen av sykdomsaktivitet. 
 

Formål:   
Sammenligne fødselvekt hos barn av kvinner med inaktiv systemisk lupus erythematosus (SLE), aktiv SLE og 
normale kontroller. 
 

Metode: 
Vi koblet data fra RevNatus og Medisinsk fødselsregister (MFR). RevNatus er et landsdekkende register som 
inkluderer og følger opp kvinner med revmatisk inflammatorisk sykdom prospektivt før, under og etter 
svangerskap. Det ble opprettet i 2006, og administreres av Nasjonal Kompetansetjeneste for svangerskap og 
revmatiske sykdommer (NKSR). Kvinner over 18 år rekrutteres og følges opp i hvert trimester og 6 uker, 6 og 
12 mnd etter fødsel. Single fødsler hvor mor ikke hadde revmatisk inflammatorisk sykdom registrert 2006 – 
2014 i MFR utgjorde kontrollgruppen (n = 498 849). Single fødsler hos kvinner med diagnosen SLE i MFR og 
inkludert i RevNatus utgjorde pasientgruppen (n = 180). Sykdomsaktivitet ble registrert med lupus activity 
index in pregnancy (LAI-P). Fødselsvekt justert for gestasjonsalder og kjønn ble kalkulert (z-score). Kvinner 
med inaktiv sykdom, kvinner med aktiv sykdom og kontroller ble sammenlignet ved ANOVA. 
 
Resultat: 
Kvinner med SLE hadde signifikant lavere z-score sammenlignet med kontroller, og dette ble vist både hos de 
med inaktiv sykdom og aktiv sykdom. Det var ingen forskjell ved inaktiv eller aktiv sykdom. Det var også en 
signifikant høyere forekomst av små for gestasjonsalder (SGA) i pasientgruppen sammenlignet med 
kontroller, både hos de med inaktiv sykdom og de med aktiv sykdom.  

 
 

Konklusjon: 
Kvinner med SLE føder barn med lavere fødselsvekt, også etter justering for gestasjonsalder og kjønn, 
sammenlignet med normale kontroller. Det var ingen forskjell mellom de med inaktiv og aktiv sykdom. 

 


