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Trofoblasterna uppkommer från den
yttre cellmassan av embryot och har fle-
ra unika egenskaper. De sörjer för im-
plantationen av embryot i endometriet
och bildar humant koriongonadotropin
(hCG) i tillräcklig mängd för att upp-
rätthålla en tidig graviditet. Normalt
trofoblast saknar transplantationsanti-
gener på ytan, t ex för HLA (human leu-
cocyte antigen) och ABO-systemet.
Detta kan vara en faktor som gör att
denna vävnad inte avstöts av moderns
immunsystem trots att den är genetiskt
främmande.

Normalt trofoblast är unikt såtillvida
att det kan invadera maternell decidua,
blodkärl och även myometrium. Vidare
emboliserar normalt trofoblast till mo-
derns venösa cirkulation och filtreras i
lungan medan det sällan når system-
kretsloppet.

Samtliga dessa egenskaper är över-
drivna i alla former av trofoblastsjukdo-
mar, eller »gestational trophoblastic

disease» (GTD), som är den engelsk-
språkiga benämningen. 

Diffus eller fokal
utbredning av trofoblast
Histologiskt inkluderar trofoblast-

sjukdomar komplett mola och partiell
mola, vilka mera är patologiska kon-
ceptioner än äkta neoplasier. Molagra-
viditeter har en viss malign potential be-
roende på lokal proliferation, invasion
av myometriet och även fjärrmetastase-
ring. Detta kan resultera i något av till-
stånden invasiv mola, koriokarcinom
eller »placental-site trophoblastic tu-
mour», där åtminstone de två sistnämn-
da räknas till äkta neoplasier. Alla des-
sa sjukdomar karaktäriseras av diffus
eller fokal proliferation av trofoblast.
Relationen mellan de olika tillstånden
illustreras i Figur 1. 

Hos 80 procent läker molasjukdo-
men ut i direkt anslutning till den kirur-
giska evakueringen av uterus men hos
20 procent utvecklas ett malignt efter-
förlopp, antingen invasiv mola eller ko-
riokarcinom. Koriokarcinom uppkom-
mer från en mola hos ca 50 procent och
från alla andra former av graviditet
(missfall, legal abort, utomkvedshavan-
deskap, fullgången graviditet) hos 50
procent.

Den kompletta molan karaktäriseras
av en generell, diffus hyperplasi av
cyto- och syncytiotrofoblaster samt ett
generellt ödem i korionvilli. Avsaknad
av ett embryo, vilket dör och resorberas
på ett tidigt stadium, och därmed avsak-
nad av fetal cirkulation leder till att re-
sorptionsprodukter ansamlas i korion-
villi och ger en karaktäristisk blåsbild-

ning, vilken visualiseras med hjälp av
ultraljud. Denna har makroskopiskt be-
skrivits som en »druvklase». En varie-
rande grad av trofoblastproliferation
och atypi föreligger. Vid den partiella
molan föreligger fokala förändringar i
placenta. Det finns ett foster, men det
dör i regel före åtta veckors gestations-
längd.

Partiella molor spontanaborterar
vanligtvis och blir därmed underdia-
gnostiserade. Vid invasiv mola förelig-
ger samma histologiska bild som vid
komplett mola. Den växer infiltrativt i
myometrium och kärl och kan orsaka
uterusperforation med massiva blöd-
ningar som följd. Den invasiva molan
kan också ge upphov till vaginal- och
lungmetastaser. Koriokarcinom är en
malign tumör med varierande grad av
anaplasi. Den är snabbväxande och med
stor tendens till hematogen spridning.
Produktionen av hCG korrelerar i all-
mänhet till tumörvolymen. »Placental-
site trophoblastic tumour» är uppbyggd
av intermediära cytotrofoblaster och
uppkommer från embryots implanta-
tionsställe. Den växer lokalt aggressivt
och producerar jämfört med de övriga
formerna av trofoblastsjukdomar små
mängder hCG och även humant placen-
talaktogen (hPL) [1 ,2].

Överskott på paternella
kromosomer ger risk för mola
Den kompletta molan är vanligen di-

ploid. Den uppkommer då ägget fertili-
seras av en spermie. Den maternella ha-
ploida kromosomuppsättningen (23, X)
förloras genom en hittills okänd meka-
nism. Den paternella haploida kromo-
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Även om trofoblastsjukdo-
mar är relativt ovanliga har de
på grund av sitt uppträdande
och sina symtom hos unga kvin-
nor i samband med graviditet
tilldragit sig ett stort intresse.
De uppkommer i korion under
graviditet och bildar hCG, som
är en närmast perfekt tumör-
markör.

Redan 1956 kunde man bota
den maligna formen av denna
tumör med cellgiftet metotrexat.
Det var den första solida tumö-
ren som kunde botas medika-
mentellt, och den utgör fortfa-
rande en av de mest botbara
tumörerna även när fjärrmeta-
stasering till t ex lunga och hjär-
na förekommer.

Missfall,
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Figur 1. Trofoblastsjukdom.



somuppsättningen dupliceras, och äg-
get delar sig. Alla kromosomer härrör
således från fadern. Cytoplasmatiskt
DNA, t ex mitokondrie-DNA, är där-
emot av maternellt ursprung, vilket ty-
der på att ägget är fertiliserat. Ett em-
bryo med kromosomuppsättningen
46,XX uppkommer, 46,YY är inte för-
enligt med viabilitet. Hos ca 5 procent
uppkommer en komplett mola genom
att ett »tomt» ägg befruktas av två sper-
mier, vilket ger 46,XY eller 46,XX som
genotyp (Figur 2).

Den partiella molan är triploid (Fi-
gur 3). Två spermier penetrerar ägget.
Kvinnans kromosomuppsättning kvar-
står. Man får då 69,XXX, 69,XXY eller
69,XYY. Tetraploida partiella molor,
bestående av tre paternella och en ma-
ternell kromosomupsättning, har också
beskrivits. Det är möjligen så att före-
komst av maternellt kromosommaterial
i partiella molor mildrar molautveck-
lingen och ger fokala förändringar.
Samtidigt verkar överskott på paternellt
kromosommaterial leda till risk för mo-
lautveckling [1, 2].

Åldern en riskfaktor
Mola förekommer i en incidens av

mellan 0,5 och 2,5/1 000 graviditeter i
Sverige. Studier från Sydöstasien och

Japan har visat en cirka dubbelt så hög
incidens. Många studier har funnit att
kvinnans ålder utgör en riskfaktor, både
extremt unga mödrar (<15 år) och kvin-
nor vid den övre gränsen av fertil ålder
(>45–50 år) är överrepresenterade. Det
finns också studier som visar att faderns
ålder kan spela en viss roll (ökad risk
om fadern är över 45 år). Dessa ålders-
relaterade skillnader i incidensen av
molasjukdom reflekterar möjligen en
defekt gametogenes vid de bägge änd-
punkterna av den reproduktiva perio-
den, vilket predisponerar för androgen
konception och leder till den kompletta
molan. 

Övriga riskfaktorer är tidigare miss-
fall och framför allt tidigare mola (1–2
procents risk för en ny mola efter en
mola, 28 procents risk efter två molor).
Nutritionella faktorer såsom vitamin-
A-brist och betakarotenbrist har också
angivits. Incidensen av koriokarcinom
är ca 2,5/100 000 graviditeter. Man har
funnit vissa rasskillnader, såsom en
ökad risk hos asiater. Ålder hos modern
>45 år är också en riskfaktor [1, 2].

hCG den perfekta
tumörmarkören
Humant koriongonadotropin (hCG),

den perfekta tumörmarkören, är ett gly-

koprotein som är uppbyggt av en α- och
en β-subenhet. Alfa-subenheten är
identisk för hCG och de övriga hypofy-
sära glykopeptidhormonerna LH, FSH
och TSH. β-enheten skiljer sig och är
specifik för hCG. α-subenheten bildas
både i hypofysen och i placenta, β-sub-
enheten endast i placenta. Både norma-
la och maligna trofoblastceller bildar
kompletta hCG-molekyler liksom de
fria subenheterna. Mängden hCG be-
stäms idag med någon typ av immun-
analys. I Göteborg bestäms komplett
hCG plus fri β-subenhet med ICMA
(immunkemiluminometrisk metod).
Även vid normal graviditet bildas fria
β-subenheter men i ökad mängd vid tro-
foblastsjukdom, ökande mängd vid
ökad proliferation och atypi. Stigande
värden av fria β-subenheter noteras för
partiell mola, komplett mola och korio-
karcinom. I regel bildas hCG i propor-
tion till mängden trofoblast.

Blödningar, preeklampsi,
hypertoni – några symtom
Vid en komplett mola är uterus i all-

mänhet stor för graviditetstiden. Patien-
ten söker oftast för blödningar, eventu-
ellt med avgång av blåsor, eller för
smärtor, men en mola kan också upp-
täckas i samband med ett rutinultraljud.
Ultraljudsbilden är typisk. Avsaknad av
ett foster i kombination med»druvkla-
sebildningen» ger en »snöflinge»-bild
på ultraljud. Preeklampsi och gravidi-
tetsinducerad hypertoni före 24:e veck-
an bör inge misstanke om mola. Även
hyperemesis är vanligt förekommande.
Kliniskt manifesta tekaluteincystor
(>5–6 cm) i ovarierna förekommer i
25–33 procent, och graden av ovarieför-
storing korrelerar med hCG-nivån i se-
rum (>100 000 IE/l). Histologiskt lik-
nar dessa cystor de iatrogent orsakade
cystor man ser i ovarierna vid översti-
mulering i samband med ovulationsin-
duktion eller vid stimulering vid in vit-
ro- fertilisering. Dessa cystor försvin-
ner i regel inom åtta veckor. Mycket säl-
lan utvecklas en överstimuleringsbild
med vätskeretention och ascites. Cys-
torna utgör dock en risk för torsion och
blödningar. Tekaluteincystor är associ-
erade med en ökad risk för postmolart
malignt efterförlopp. Hypertyreos före-
kommer hos knappt 10 procent. Efter
evakuering av en mola utvecklas ett ma-
lignt efterförlopp hos ca 20 procent.
Metastaser uppkommer hos 10–20 pro-
cent. De flesta patienter med ett malignt
efterförlopp har en invasiv mola, men i
25–30 procent av fallen finner man ett
koriokarcinom.

Vid den partiella molan är uterus
storlek mindre eller överensstämmande
med graviditetstiden. Det finns ett fos-
ter, men det dör i regel före åttonde
veckan. Nivåerna av hCG är låga, och
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teka-luteincystor förekommer inte. Par-
tiella molor är underdiagnostiserade
och utgör sannolikt 1–2 procent av
spontanaborterna. Kliniskt och ultra-
ljudsmässigt ter sig en partiell mola
som en »missed abortion» eller en spon-
tan abort.

Kirurgisk utrymning
den primära behandlingen
Det primära omhändertagandet av

patienter med mola, både komplett och
partiell mola, innefattar kirurgisk ut-
rymning av molan och noggrann över-
vakning av hCG i efterförloppet. Ut-
rymning görs företrädesvis med va-
kuumexeres under pågående oxytocin-
infusion. Om uterus är större än mot-
svarande tolv graviditetsveckor kan
man förbehandla med prostaglandiner i
vagitorieform och i så fall påbörja ut-
rymningen när patienten börjar blöda.
Det har diskuterats om behandling med
prostaglandiner skulle kunna utgöra en
risk. I en engelsk studie fann man stör-
re risk för kvarvarande trofoblastsjuk-
dom vid prostaglandinanvändning.
Dock användes prostaglandiner fram-
för allt när uterus var påtagligt stor. Se-
nare studier (bl a en svensk avhandling)
har visat att det mer är uterus storlek
som korrelerar med utveckling av per-
sisterande trofoblastsjukdom än an-
vändningen av prostaglandiner [3, 4].

Det finns risk för ymniga blödningar
i samband med evakueringen, och be-
redskap för laparotomi ska finnas. Hys-
terektomi med kvarlämnande av adnexa
är ett behandlingsalternativ för kvinnor
som är äldre eller inte önskar fler barn.
Tekaluteincystor går då i spontan re-
gress. Hysterektomi minskar risken för
malignt efterförlopp men eliminerar
den inte. Uppföljning med hCG sker
som efter övrig behandling.

Riskfaktorer för att utveckla persi-
sterande trofoblastsjukdom är graden
av uterusförstoring, kvinnans ålder
(framför allt perimenopausalt), graden
av trofoblastproliferation och atypi
samt förekomst av tekaluteincystor.
Lungkomplikationer i samband med ut-
rymningen, efterblödningar och mäng-
den fri β-subenhet utgör också riskfak-
torer. 20 procent utvecklar persisteran-
de trofoblastsjukdom efter en mola,
70–90 procent i form av en invasiv mola
och 10–30 procent i form av ett korio-
karcinom.

Uppföljning
efter mola
Normalt ska blödningarna upphöra

inom en vecka och uterusinvolutionen
vara avslutad inom fyra till sex veckor.
Utsöndringen av hCG, även fri β-sub-
enhet, ska ha försvunnit fyra till sex
veckor efter utrymningen. Efter utrym-
ningen följer man hCG med en veckas

intervall tills negativt värde uppmäts,
därefter en gång på två veckor i sex må-
nader och sedan en gång/månad i ytter-
ligare sex månader. Patienten ska ha ne-
gativa värden under minst sex månader,
och graviditet ska undvikas under ett år.
Preventivmedel rekommenderas, i förs-
ta hand lågdoserade p-piller. Vid en
eventuell ny graviditet bör man påpeka
att det inte föreligger någon ökad risk
för missfall, missbildningar eller pre-
maturitet. Det finns dock som nämnts
ovan en ökad risk för en ny mola. Man
bör vid en ny graviditet göra en ultra-
ljudskontroll i tidig graviditet. Placenta
bör undersökas histopatologiskt post
partum och hCG kontrolleras sex till
åtta veckor efter förlossningen.

Maligna trofoblasttumörer
bör hållas i åtanke
Malign trofoblastsjukdom ger sig of-

tast till känna genom stigande värden
eller platåvärden av hCG efter kirurgisk
utrymning av en mola men kan också
debutera i form av metastaser. Metasta-
ser kan ge sig till känna som t ex cere-
brala blödningar, hemoptys eller gast-
rointestinala blödningar, även mycket
lång tid efter en graviditet. Det är här
viktigt att påpeka att man bör kontrolle-
ra hCG på alla kvinnor med metastaser
och okänd primärtumör. Malign trofo-
blastsjukdom sprider sig framför allt till
lungor, vagina, hjärna och lever. Det är
viktigt att en noggrann screening för
metastaser med bl a lungröntgen, dator-
tomografi hjärna och datortomografi
buk görs före behandlingsstart, så att
patienten hamnar i rätt behandlings-
grupp från början.

Det finns flera typer av stadieindel-
ningar av maligna trofoblastsjukdomar,
bl a den enligt FIGO (Fédération Inter-
nationale de Gynécologie et d’Obste-
trique) (Faktaruta 1).

I olika delar av världen är man mer
eller mindre frikostig när det gäller be-
handling. I USA är man mer benägen att
behandla än i t ex England och Sverige.
Hälften till en tredjedel av fallen av ma-
lign trofoblastsjukdom föregås av en
mola, och diagnosen malign trofoblast-
sjukdom är då tämligen enkel att ställa.
När debuten sker efter andra typer av

graviditet, även efter mycket lång tid,
kan diagnosen vara mycket svår att stäl-
la. Vid långdragna och försenade post-
partumblödningar bör man ha diagno-
sen malign trofoblastsjukdom i åtanke
(Faktaruta 2).

Nya behandlingsprinciper
har visat goda resultat
Bagshawe, en ledande forskare och

onkolog från England, har beskrivit ett
poängsystem, vilket inkluderar flera
faktorer med prognostisk valör [5]. Pa-
tienterna indelas i en låg-, en medel-
och en högriskgrupp beroende på ett
flertal parametrar, bl a kvinnans ålder,
typ av föregående graviditet, intervall
mellan föregående graviditet och ut-
vecklingen av trofoblastsjukdomen,
hCG-nivån före behandling, kvinnans
blodgrupp, största tumör i centimeter,
lokalisation av metastaser, antal meta-
staser och tidigare kemoterapi.

Vid behandling av malign trofoblast-
sjukdom har en rad cytostatika och cy-
tostatikakombinationer använts med
framgång. Vid behandling av »lågrisk-
GTD» är den primära behandlingen
metotrexat, oftast i kombination med
Leucovorin. Vid terapisvikt används
daktinomycin och i enstaka fall kombi-
nationer av cytostatika. Behandlingen
med metotrexat och Leucovorin kan ges
polikliniskt och är nästan biverknings-
fri. Man behandlar vanligtvis tills hCG
är negativt och ytterligare några kurer.
Behandlingsalternativ är primär hyster-
ektomi. I princip botas 100 procent i
denna grupp. Vid behandling av hög-
risk-GTD är den mest använda behand-
lingsregimen en kombination av cyto-
statika, förkortad EMA-CO, som utar-
betats vid ett Londonsjukhus och som
innefattar etoposid, metotrexat, dak-
tinomycin, cyklofosfamid och vinkris-
tin [6]. Den kombinationen har visat sig
mycket effektiv och givit komplett re-
mission hos 86 procent. Vid hjärn- och
levermetastaser övervägs strålbehand-
ling. Även patienter med hjärnmetasta-
ser har en god prognos med komplett re-
mission hos 70 procent medan leverme-
tastaser innebär sämre prognos.

En speciell form av trofoblastsjuk-
dom, »placental-site trophoblastic tu-
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Stadieindelning (FIGO)
I. Begränsad till corpus uteri

II. Utanför uterus men begränsad
till genitalorganen

III. Lungmetastaser med eller utan
engagemang av genitalorganen

IV. Alla övriga metastaser

FAKTARUTA 1

Indikationer för
behandling efter mola
Stigande hCG-värden

hCG-platå under ≥3 veckor

Metastaser

Histopatologisk diagnos: koriokar-
cinom, »placental-site trofoblastic tu-
mour», invasiv mola

FAKTARUTA 2



mour», är relativt terapiresistent mot
cytostatika och behandlas primärt med
uterusexstirpation. Vid metastaser ges
dock kombinationsbehandling med ke-
moterapi.

Vid cytostatikabehandling kontrol-
leras serum-hCG noggrant, en gång/
vecka under själva behandlingen och
sedan med regelbundna intervall varan-
nan vecka till en gång/månad under
första året, därefter glesare. Sena reci-
div förekommer. Graviditet ska undvi-
kas första året. Fertiliteten är inte ned-
satt och någon ökad risk för missbild-
ningar förekommer inte. Vid graviditet
kontrolleras på samma sätt som efter en
mola.

Modern västerländsk behandling,
som inte primärt behöver ta hänsyn till
behandlingskostnader, redovisar såle-
des mycket goda överlevnadssiffror
även i de mest maligna formerna av tro-
foblasttumörer. I Sydöstasien där inci-
densen är betydligt högre och där enbart
kirurgisk behandling är vanlig skördar
trofoblastsjukdomar fortfarande många
unga människors liv. 
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Studier av sömnapné dåliga
men andningsproblemet stort
Studierna av sömnapné har gett sva-

ga eller motsägande resultat när det gäl-
ler samband med hjärtarytmi, isch-
emisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt, hyper-
toni och slaganfall. Mer data talar för
samband med sömnighet dagtid, kanske
också med olyckor.

Om man räknar in de lindrigare for-
merna av andningsproblem under
sömn, dvs också snarkning och korta
andningsuppehåll, är emellertid pro-
blemkomplexet stort. I prevalens kan
det jämföras med astma och diabetes,
och en del anser det vara ett lika bety-
dande folkhälsoproblem som rökning.

Ofta diagnostiseras inte andnings-
problemen trots att de är förknippade
med trötthet  och ökad användning av
vårdresurser. Orsakssambanden är
dock dåligt belysta.

En systematisk översikt av 54 epide-
mologiska studier tyder på att de skad-
liga effekterna på hälsan av obstruktiv
sömnapné har överskattats i olika studi-
er. De flesta var vetenskapligt sett brist-
fälliga, något som också gäller studier-
na av  behandling med CPAP (continu-
ous positive airway pressure). Visserli-
gen tycks denna metod något minska
sömnigheten dagtid, men den bör jäm-
föras med andra metoder, som viktre-
duktion, i kontrollerade långtidsstudier.

I en ny brittisk intervjustudie med
nära 5 000 deltagare över 15 år  rappor-
terade 40 procent att de snarkade regel-
bundet och nära 4 procent att de hade
andningspauser när de sov. Snarkning
var vanligast bland män över 25 år,
överviktiga och bland dem som rökte
och drack mycket kaffe. Tyreoideasjuk-
dom, användning av ångestdämpande
medel samt läkarbesök det senaste året
hade signifikant samband med and-
ningspauser under sömn. Nära 2 procent
hade obstruktivt sömnapnésyndrom.

Även om studierna av sömnapné och
behandlingen är svaga är problemet så
stort att läkare bör fråga patienter, sär-
skilt medelålders män, hur det är med
snarkningen och sömnen.

BMJ 1997; 314: 839-40, 851-63.

Vad bör patienten få veta
före test för prostatacancer?
Riskerna med att behandla tidigt vid

prostatacancer är kända, men inte nyt-
tan. Därför bör läkare inte rutinmässigt
screena för prostatacancer utan låta pa-
tienten själv avgöra, efter noggrann in-
formation. Det betonar American Col-

lege of Physicians i riktlinjer om
screening för prostatacancer. Men vad
skall läkaren med tanke på det osäkra
underlaget säga till den patient som kan
vara kandidat för rektalpalpation och
mätning av prostataspecifikt antigen
(PSA)?

Enligt riktlinjerna bör läkare klargö-
ra  att nyttan med testning (en gång el-
ler regelbundet) och aggressiv behand-
ling inte bevisats. Rektalpalpation och
PSA-mätning kan båda ge falskt positi-
va och falskt negativa resultat. Sanno-
likheten för att testning följs av ytterli-
gare invasiva undersökningar är relativt
hög. Aggressiv terapi är nödvändig för
att upptäckt av tumören skall vara till
någon nytta. Sådan behandling är för-
enad med en liten risk för dödsfall och
en betydande risk för kronisk sjukdom,
särskilt vad gäller sexuell funktion och
inkontinens. Tidig upptäckt kan emel-
lertid rädda liv och kan kanske tillsam-
man med behandling förhindra framti-
da cancerrelaterad sjukdom. (Underla-
get för riktlinjerna har publicerats i två
omfattande artiklar.)

Det dröjer länge innan randomisera-
de kliniska behandlingsstudier på om-
rådet ger resultat, men en ny registerstu-
die av mer än 59 000 fall tyder på att ti-
digare studier överskattat nyttan av ra-
dikal prostatektomi.

Ann Intern Med 1997; 126: 465-84;
Lancet 1997; 349: 892-3, 906-10.

C-reaktivt protein förebådar
kardiovaskulära katastrofer
Hög koncentration av C-reaktivt

protein, en markör för systemisk in-
flammation, tycks vara ett tidigt tecken
på hög risk att drabbas av hjärtinfarkt
och ischemiskt slaganfall. Och de som
har de högsta värdena kan nästan halve-
ra risken för hjärtinfarkt genom att ta
acetylsalicylsyra regelbundet.

Det är slutsatsen i en amerikansk stu-
die, där man hos 543 förmodat friska
män mätte C-reaktivt protein vid starten
och följde dem under mer än åtta år.

De som fick hjärtinfarkt hade vid
studiestarten signifikant högre värden
på C-reaktivt protein än andra (1,51 mot
1,13 mg/l). Signifikanta skillnader i
samband noterades också med slagan-
fall men inte med ventrombos. Män
med CRP-koncentrationer i den övre
kvartilen hade tre gånger så hög risk för
hjärtinfarkt och dubbelt så hög risk för
slaganfall som de med CRP-värden i
den lägsta kvartilen.

N Engl J Med 1997; 336: 973-9,
1014-6.
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