
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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aktiv. En annan tänkbar orsak till rela-
tivt sett låga hCG-värden vid maligna
trofoblastsjukdomar är att lågt differen-
tierade celler kan nedregleras och »tap-
pa» förmågan till hCG-produktion. 

Fallbeskrivning
På en 32-årig kvinna med magnifik

mola hydatidosa togs prov på bl a hCG
i serum före utrymning. Se artikel
»Mola hydatidosa kan ge symtom från
många organ» för detaljer. S-hCG upp-
gavs vara 635 IU/l, vilket var ett uppen-
bart orimligt värde med tanke på den
stora mängden molavävnad. Serum
hade sparats på laboratoriet, men förny-
ade flertal analyser gav samma värde.
Sedermera uppmättes värdet till 3,2
miljoner IU/l.

Högdos »hook»-effekten
Den aktuella β-hCG metoden är en

s k enstegsmetod baserad på mikropar-
tiklar (MP) beklädda med monoklonala
antikroppar riktade mot β-hCG. Dessa
partiklar utgör en så kallad fast fas som
skall fånga upp β-hCG som finns i pro-

vet. Till detta komplex binds slutligen
en andra monoklonal antikropp riktad
mot en annan epitop på β-hCG (Figur
1). Denna andra (detektor)antikropp är
kopplad till ett enzym (alkaliskt fosfa-
tas, ALP). Mängden β-hCG i provet
kommer att vara proportionellt till den
enzymaktivitet som bundits in till mik-
ropartikeln och mäts genom att registre-
ra ljusaktivitet som bildas när fosfat
spjälkas av. Med enstegsmetod avses att
prov, mikropartiklar och enzymkoppla-
de antikroppar tillsätts provet samtidigt,
i ett steg.

Problemet med dessa enstegsmeto-
der är att vid extremt höga koncentra-
tioner av antigenet (här hCG) kommer
den helt övervägande delen av detek-
torantikroppen att bindas till antigen
som inte bundits till mikropartikelns an-
tikropp. Detta beror på att både
detektorantikroppen och antigenet är i
lösning, dvs finns fördelade i hela väts-
kevolymen och snabbare kan reagera
med varandra än vad antigenet och mi-
kropartikelns antikropp kan göra. I det-
ta fall sker antigen–antikropps-
reaktionen på ytan av mikropartikeln. I
det efterföljande separationssteget skil-
jer man upp de detektorantikroppar som
bundit sig på ett »korrekt» sätt till anti-
genet som fångats upp av mikroparti-
kelns antikropp från de detektoranti-
kroppar som bundit sig till »fritt» β-

hCG. De senare antikropparna tvättas
bort, vilket således medför att en stor
del av antigenet inte registreras. Man får
med andra ord ett falskt lågt mätresul-
tat.

Diskussion
Uppföljande kontroller av S-hCG ef-

ter en mola avslöjar de ca 10 procent av
patienterna som behöver cytostatika
med anledning av malign trofoblast-
sjukdom. Platåvärden av hormonet eller
stigande värden utgör indikationer för
behandling. Det är därför viktigt att ha
ett preoperativt utgångsvärde att relate-
ra till. Ett falskt lågt utgångsvärde kan
leda till att patienter får behandling med
anledning av till synes stigande hCG-
värden. I detta fall var det uppenbart att
det angivna initiala värdet var inkorrekt.

Den vanligaste orsaken till falskt
låga värden är den s k högdos »hook»-
effekten. Förutsättningen för denna me-
kanism är extremt höga värden av den
substans som skall mätas. Denna risk
kan alltså finnas vid analys av diverse
olika substanser, men risken är störst
vid mätning av hCG, eftersom man där
kan ha en enorm mätbredd på hormo-
net. Vid extremvärden kan man få para-
doxalt låga analyssvar. Det enklaste sät-
tet att kringgå denna risk är att labora-
toriet vid utförandet av analysen gör
spädningar av provet. Därigenom redu-
ceras mängden tillgängligt hCG. För
detta krävs att klinikern kommunicerar
med kollegan på laboratoriet och infor-
merar om att hCG kan förväntas ligga
mycket högt. Vi kan inte begära att
provtagaren (läs sköterska/underskö-
terska), som oftast också är den som fyl-
ler i remissen, skall beakta denna as-
pekt.

Referenser
1. O’Reilly SM, Rustin GJS. Mismanagement

of choriocarcinoma due to false low HCG
measurement. Int J Gynecol Cancer 1993; 3:
186-8.

2. Rustin GJS, Bagshawe KD. Gestational
trophoblastic tumours. In: CRC Critical Re-
views in Oncology/Hematology/Gynecol-
ogy, Vol 3. Baltimore: CRC Press Inc,1984:
103-42.

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR  17  •  1997 1615

+

+ +

Anti-hCG MP hCG   i provet hCG-anti-hCG MP 

ALP

MU
MU

P

Ljus

ALP-anti-hCG            ALP-anti-hCG-   hCG   -anti-HCG MP

Figur 1. Princip för mätning av hCG. På
mikropartikeln (MP) fäster en antikropp
som binder β-hCG. Den enzymkopplade
antikroppen binder sig till komplexet, och
halten av enzym anger nivån av β-hCG.
MUP = 4-metylumbelliferylfosfat, MU = 4-
metylumbelliferon, P = fosfat. ALP =
alkaliskt fosfatas.


