
1612 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR  17  •  1997

Graviditetskomplikationen
mola hydatidosa kan medföra
akuta symtom från andra
organsystem än det genitala.
Snabbaste möjliga utrymning
av molan är av största betydelse
för att avbryta de snabbt pro-
gredierande och potentiellt livs-
hotande tillstånd som kan upp-
stå.

Mola hydatidosa är en ovanlig, men
för gynekologer välkänd graviditets-
komplikation. Sjukdomen kan ibland
medföra akuta och allvarliga symtom
från andra organsystem än det genitala.
Genesen till dessa störningar är inte helt
klarlagd, men en tydlig koppling finns
till höga hCG-nivåer. I denna artikel be-
skrivs kort effekter på tyreoidea, hjärta
och koagulation. Av allvarliga extrage-
nitala symtom är besvär från lungorna
de vanligaste och mest dramatiska, och
detta tydliggörs med två fallbeskriv-
ningar. Tillståndet kan bli livshotande,
och riktlinjer för handläggning diskute-
ras. Snabbt avbrytande av graviditeten
är den viktigaste åtgärden.

Ultraljud har möjliggjort
tidig upptäckt
Klassiska symtom vid mola hydati-

dosa är, enligt läroböckerna, vaginal
blödning, stor livmoder, illamående,
äggstockscystor samt preeklampsi.
Sjukdomen har beskrivits i en tidigare
artikel i Läkartidningen [1]. I en ofta ci-
terad studie, omfattande symtomen hos
över 300 patienter mellan 1965 och

1975, uppvisade 27 procent av patien-
terna preeklampsi, mer än hälften var
anemiska till följd av blödning, och ma-
joriteten hade en livmoder som var stor
för graviditetstiden [2]. Vidare fann
man att 7 procent av patienterna led av
hypertyreos och 2 procent av allvarlig
respiratorisk påverkan. Vid en nyligen
publicerad undersökning av symtoma-
tologin vid mola hydatidosa, genom-
förd vid samma institution som den
ovan relaterade, fann man som väntat en
mer »urvattnad» katalog av symtom [3].
Nu led endast 5 procent av patienterna
av anemi och 1,3 procent av preeklamp-
si. Vidare var livmodern stor för tiden
endast hos var fjärde patient.

Den viktigaste förklaringen till den
funna skillnaden är införandet av ultra-
ljudsdiagnostik. För diagnostik av mola
hydatidosa, liksom för andra patologis-
ka tillstånd under tidig gravididitet, har
ultraljud inneburit en revolution. Ge-
nom att molan upptäcks och åtgärdas ti-
digt hinner patienterna inte utveckla de
karakteristiska symtomen. För patolo-
ger har tidigdiagnostiken inneburit öka-
de svårigheter vid bedömningar.

Eftersom man vet att patienter med
stor livmoder och florida symtom är de
som framför allt behöver cytostatika i
efterförloppet hade man, i ovanstående
undersökning, förväntat sig en minsk-
ning av antalet fall med persisterande
trofoblastsjukdom. Dock fann man att
så ej skett. Det verkar alltså finnas en
biologiskt aggressiv variant där tidig
diagnostik och utrymning inte förhind-
rar malign utveckling. Trots, eller kan-
ske just därför, att vi idag inte ofta ser
patienter med fulminanta molor är det
viktigt att känna till effekter sjukdomen
kan ha på andra organsystem än det ge-
nitala.

Effekter på tyreoidea
Molasjukdomen medför ofta ett till-

stånd av hypermetabolism. Även om
symtomgivande hypertyreos är ovanligt
så finner man ofta en aktivering av tyre-
oidea mätt med sedvanliga hormonana-
lyser. Kliniskt betydelsefull hypertyre-
os finner man bara hos patienter med
extremt höga hCG-värden. Hypertyreos
förekommer såväl hos kvinnor med ko-
riokarcinom som hos män med vissa

former av metastaserande testikelcan-
cer –  nämligen de med höga hCG-nivå-
er. Det är inte klarlagt på vilket sätt höga
hCG-nivåer påverkar tyreoideafunktio-
nen. Den vanligaste förklaringsmodel-
len är att hCG fungerar som ett svagt ty-
reotropin genom att hCG-molekylen
strukturellt liknar TSH (tyreoideasti-
mulerande hormon). Det finns dock en
annan hypotes enligt vilken trofoblast-
vävnaden skulle producera en hittills
inte identifierad faktor, skild från hCG,
som skulle fungera som ett tyreotropin
[4]. De kardiovaskulära konsekvenser-
na vid manifest tyreotoxikos skiljer sig
inte från dem som uppträder vid tyreo-
toxikos av andra orsaker. Förutom sed-
vanliga farmaka, som kan användas för
att snabbt stabilisera patienten, är den
viktigaste åtgärden att tömma uterus på
sitt innehåll av molavävnad. Genom
detta tillfrisknar patienten snabbt i takt
med den sjunkande nivån av hCG.

Hjärtat viktigaste målorgan
vid hypertyreos
Eftersom kvinnor med mola hydati-

dosa är i fertil ålder behöver man sällan
räkna med åldersbetingade inskränk-
ningar av funktionen. Vid hypertyreos
är hjärtat det viktigaste målorganet. Vid
mindre uttalad överaktivitet av tyreoi-
dea kan kombinationen av detta och
övervätskning samt tillförsel av aneste-
siologiska farmaka i samband med en
exeres förorsaka hjärtsvikt med lung-
ödem. Övergående nedsättning av
vänsterkammarens funktion vid tid-
punkten för molautrymningen är van-
ligt förekommande, även om det sällan
ger kliniska konsekvenser [5].

Mola ger preeklampsi och
koagulationsstörningar
Högt blodtryck och signifikant pro-

teinuri innebärande preeklampsi är en
allvarlig graviditetskomplikation med
potentiella risker för såväl mor som
barn. Preeklampsi förekommer inte
före graviditetsvecka 24 utom just vid
mola hydatidosa. Koagulationsstör-
ningar kan uppträda vid preeklampsi,
men vid mola förekommer koagula-
tionsstörningar ibland utan samtidig
preeklampsi. Genesen till preeklampsi
vid mola – liksom vid normal graviditet
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– är inte klarlagd. Vid mola sker aldrig
progress med kramper innebärande
eklampsi.

Lungorna drabbas oftast
och mest dramatiskt
De vanligaste och mest dramatiska

extragenitala symtomen vid mola hyda-
tidosa kommer från lungorna. Lungme-
tastaser kan förekomma, men inte i så-
dan omfattning att de medför pulmonell
funktionsinskränkning. Det är först vid
de maligna trofoblastsjukdomarna som
massiv lungmetastasering kan före-
komma. En av de vanligaste orsakerna
till dödsfall hos patienter med koriokar-
cinom är lunginsufficiens.

Symtom som takypné, dyspné, taky-
kardi och pleuritsmärtor är varningssig-
naler om hotande andningsinsufficiens
och bör alltid föranleda lungröntgen
och kontroll av arteriella blodgaser,
följda av omedelbar utrymning av mo-
lan. Dödsfall finns beskrivna då man
dröjt med utrymningen [6, 7]. Oftast
uppdagas respiratoriska symtom under,
eller strax efter, utrymningen. I vissa
fall beror detta sannolikt på skärpt upp-
märksamhet på och övervakning av re-
spiration och cirkulation i samband
med anestesin. I andra fall är andnings-
insufficiensen direkt relaterad till ut-
rymningen. Embolisering av trofoblast-
vävnad till lungorna är vanlig vid mo-
lautrymning, även om den oftast är sub-
klinisk. Vid dödsfall i samband med
molautrymning har man i de flesta fall
funnit trofoblastvävnad i lungorna [6,
7].

Hos molapatienter med svår and-
ningsinsufficiens, men utan trofoblast-
embolier, kan man finna lungembolier,
pneumoni eller ARDS (adult respirato-
ry distress syndrome) som orsak till
symtomen. ARDS vid mola, liksom vid
andra tillstånd, börjar med en aktivering
av kaskadsystemen, som via stimule-
ring och bildning av mediatorer på cel-
lulär nivå leder till förändringar i struk-
turen och funktionen hos endotelceller-
na i lungkapillärerna. Membranet mel-
lan alveol och kapillär skadas, och såväl
alveolerna som interstitiet fylls av ett
proteinrikt ödem även vid låga filtra-
tionstryck. Gasutbytet över det sjuka
lungmembranet försvåras, vilket leder
till kardinalsymtomet hypoxi [8]. Vid
mola och samtidig preeklampsi bidrar
lågt kolloidosmotiskt tryck, beroende
på lågt serumalbumin, till ytterligare
vätskeutträde ur kärlbädden.

Fall 1
En 32-årig kvinna, som fött två barn,

bedömdes ha en normal graviditet vid
undersökning i graviditetsvecka 10.
Två veckor senare sökte patienten med
anledning av smärta och blödningar.
Samma gynekolog konstaterade nu att

uterus storlek motsvarade en gravidi-
tetslängd på 24 veckor! Diagnosen
mola hydatidosa fann stöd i ultraljuds-
undersökningen och exeres planerades.
Blodtrycket var 160/90 mm Hg.

I samband med nedsövningen med
Diprivan klagade patienten över bröst-
smärtor, som strålade bakåt mot skul-
derbladen. Syrgassaturationen var inte
mer än 96 procent på 100 procent syrgas
före sövningen och endast 90 procent
med 5 liter syrgas i näsgrimma efter
operationen. Patienten överfördes till
intensivvårdsavdelning postoperativt.
Hon var uttalat dyspnoisk, och djupand-
ning framkallade en typisk pleuritsmär-
ta med svår rethosta.

Vid penetration av anamnesen fram-
kom att patienten haft dessa symtom i
minst två dygn före utrymningen. Pati-
enten hade 39° feber och över båda
lungfälten auskulterades krepiterande
rassel. Lungröntgen visade generell
stas och infiltrat i vänster underlob.
EKG visade rikligt med ventrikulära
extrasystolier, periodvis i bigemini. I
första hand övervägdes differential-
diagnoserna lungemboli, alternativt
pleurit på infektionsbas. Ekokardiogra-
fi visade ett förhöjt systoliskt pulmona-
lisartärtryck på 45 mm Hg, men efter-
följande pulmonalisangiografi var ne-
gativ avseende emboli.

I avvaktan på odlingssvar från naso-
farynx insattes antibiotika. Ingen växt
kunde dock påvisas i odlingen. Hon be-
hövde inte assisterad andning utan en-
dast tillförsel av syrgas och diuretika.
Patienten överfördes – fortfarande and-
ningspåverkad – till vanlig avdelning
efter knappt ett dygn. Ytterligare två
dygn senare kunde hon skrivas hem.

Vid utrymningen konstaterades ute-
rus rymma riklig mängd molavävnad,
och mikroskopin bekräftade diagnosen.
Preoperativt hCG i serum visade 635
IU/l, vilket senare korrigerades till 3,2
miljoner IU/l. Se kommentar i vidståen-
de artikel – »Se upp för falskt låga hCG-
värden». I efterförloppet utvecklades en
malign trofoblastsjukdom som svarade
utmärkt på cytostatika.

Fall 2
Den 25-åriga gravida kvinnan sökte

kvinnoklinik med anledning av bruna
flytningar. Hon var gravid för första
gången och skulle enligt menstruations-
data vara i vecka 13. Fem veckor tidiga-
re hade patienten blivit undersökt efter
en enstaka blödning. Man konstaterade
då via inspektion och palpation, men ej
ultraljud, att allt var normalt. Förutom
över flytningar klagade patienten nu
över kraftigt illamående samt tilltagan-
de andnöd sedan en vecka tillbaka. Hon
uppgav att det rosslade i bröstet på nät-
terna. Uterus motsvarade i storlek en
graviditetslängd på 16 veckor, och ult-

raljud visade en klassisk bild av mola
hydatidosa. Serum-HCG var mycket
högt –700 000 IU/l. Detta är minst tio
gånger högre nivå än vid en normal gra-
viditet av samma längd.

Medicinkonsult fann klara tecken till
cirkulatorisk svikt i form av vilodyspné,
halsvenstas, takykardi samt rassel och
dämpning över lungorna. Röntgen visa-
de ökad kärlfyllnad samt mindre mängd
pleuravätska. Ekokardiografi visade en
förstoring av vänster kammare med
nedsatt kontraktilitet samt en något
ökad mängd perikardvätska. Dessutom
företedde patienten preeklampsi med
130/95 mm Hg i tryck, proteinuri, på-
verkan på såväl trombocyter som trans-
aminaser. 

Efter ett dygns försök att stabilisera
patienten med diuretika beslöt man sig
för att avbryta graviditeten enligt den
rutin man då tillämpade vid andra tri-
mesteraborter. Detta innebar instilla-
tion av etakrinsyra (Rivanol) via en ka-
teter som fördes upp genom cervix.
Kort tid därefter blev patienten akut för-
sämrad med uttalad cyanos. Förutom
markerad vilodyspné hade patienten
frossa samt 39° feber. Med syrgastill-
försel, diuretika och albumin förbättra-
des tillståndet, och påföljande dag ut-
fördes en exeres komplikationsfritt.
Över två liter molavävnad tömde sig.
Tillståndet förbättrades sedan snabbt.

Patienten utvecklade inte en malign
trofoblastsjukdom, och efter ett års kon-
troller av hCG med fortsatta negativa
värden blev hon gravid. Hon genomför-
de en komplikationsfri graviditet och
förlöstes vaginalt med ett normalviktigt
friskt barn.

Likartad klinik
i de två fallen
Kliniken är likartad i dessa två fall.

Det rör sig i båda fallen om fulminanta
molor med stor mängd placentavävnad,
vilket avspeglas dels i höga nivåer av
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hCG, dels i stora livmödrar. Patienterna
hade ett antal symtom som anses utgö-
ra riskfaktorer för utveckling  av allvar-
liga sjukdomstillstånd. I rutan uppräk-
nas dessa riskfaktorer [9]. Genesen till
det livshotande tillstånd som kan ut-
vecklas är multifaktoriell.

Trofoblastembolisering till lungorna
i kombination med preeklampsi skulle
kunna vara de väsentligaste bakomlig-
gande faktorerna i de fall vi beskrivit.
Det är svårt att veta om Rivanol i sig
hade skuld i händelseförloppet avseen-
de fall 2. Molan liksom uterusväggen är
rikligt vaskulariserad med gott om öp-
petstående kärl (det är därför molapati-
enter blöder), varför Rivanol alldeles
säkert snabbt har kommit in i systemcir-
kulationen. Å andra sidan utmärks det-
ta läkemedel av få systemiska biverk-
ningar [10]. Dessutom debuterade pati-
entens kardiovaskulära problem långt
innan Rivanol användes.

Utrymning snabbast möjligt
Den väsentligaste lärdomen från

dessa två fall, och liknande fallbeskriv-
ningar, är att snabbaste möjliga utrym-
ning av molan är av största betydelse för
att avbryta dessa snabbt progredierande
och potentiellt livshotande tillstånd.
Även om det säkert är en fördel att för-
behandla cervix med farmaka som mju-
kar upp och dilaterar densamma är det i
dessa situationer bättre att utföra en pri-
mär exeres under pågående infusion
med oxytocin (Syntocinon).

Tekniskt är det inga svårigheter att
tömma kaviteten med vakuumsug oav-
sett storleken av uterus beroende på att
det inte finns något foster. En annan vä-
sentlig lärdom är att kommunikation
mellan gynekolog och anestesiolog vid
dessa situationer är viktig. Som denna
artikel visat kan patienter med mola hy-
datidosa kräva ett kvalificerat omhän-
dertagande både före, under och efter en
utrymning.
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Se upp för
falskt låga
hCG-värden!
Riktig angivelse av nivån på

hormonet hCG är en förutsätt-
ning för korrekt handläggning
av patienter med trofoblastsjuk-
domar. Det är viktigt att känna
till att analyserna ibland ger pa-
radoxalt låga värden vid ex-
tremt höga halter av hormonet.
Den s k högdos »hook»-effekten
är den vanligaste mekanismen
för detta. En patient med över 3
miljoner IU/l av hCG i serum
beroende på en mola angavs ha
ett värde om 635 IU/l. 

Tumörmarkörer utgör idag ett viktigt
komplement vid utredning och uppfölj-
ning av patienter med ett flertal malig-
na sjukdomar. Den äldsta och fortfaran-
de bästa markören är hCG (humant ko-
riongonadotropin)  som används vid
trofoblastsjukdomar. Vid dessa sjukdo-
mar är hCG inte ett komplement utan
utgör själva basen för diagnostik och
uppföljning.

Vid behandling med cytostatika av
trofoblastsjukdomar styrs behandling-
ens längd av nivån på hCG. Det är där-
för nödvändigt att man kan lita på an-
givna värden. Ett falskt lågt värde kan
leda till fel åtgärder, som kan äventyra
patientens liv [1]. Det föreligger en kor-
relation mellan volymen av hCG-pro-
ducerande vävnad och nivån av hCG
[2]. Patienter med symtomgivande mo-
lor där uterus är onormalt stor för gravi-
ditetstiden förväntas ha nivåer av hCG i
serum som ligger 5–20 gånger högre än
de gör vid normala graviditeter. Det in-
nebär värden i intervallet 200 000–
1 miljon IU/l. Vid maligna trofoblast-
sjukdomar är det vanskligare att »mel-
lan tummen och pekfingret» förutsäga
hCG-värdet. Här kan man radiologiskt
ha utbredd metastasering till t ex lung-
orna men ändå ha låga värden beroende
på att vävnaden är nekrotisk och icke
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