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5. Histopatologi 
 
For å kunne vurdere patologi i placenta histologisk er det nødvendig å ha kliniske 
opplysninger om gestasjonslengden. 
Placenta er en dynamisk organ hvor parenchymet gjennomgår forskjellige 
utviklingsstadier og vekstprosesser som korrelerer med barnets vekst og barnets behov 
for ernæring. 
Histologisk parenchymdiagnostikk oppfattes som en komplementær metode til 
makroskopisk infarkt-, trombe- eller blødningsdiagnostikk. Det er viktig å få 
makroskopisk upåfallende parenchymsnitt av sentrale regioner, dvs. indre 2/3 del.  
 
Histologisk placentadiagnostikk er en vurdering av placentas modningsgrad i forhold til 
klinisk kjent gestasjonslengde, sirkulasjonsforstyrrelse med økt mengde fibrinavleiringer 
og muligens kompensatoriske forandringer, kalk, karpatoplogi eller infeksjon. 
 
Alle funnene må korreleres til en normal moden placenta i forhold til klinisk 
gestasjonslengde, hvor tottebildet er vel definert (se kapitel 2). 
 
Karpatologi som f.eks. akutt kollapssklerose (se 5.2.2) og fibrintromber i blodkar kan stå 
i forbindelse med akutt asfyksi. 
Asfyksi setter fosteret under alvorlig stress. Som resultat av dette finner man makrofager 
med mekonium  i hinner og/eller i decidua. 
 

   
 
Fig. 59: Mekoniummakrofager  
 
 
 
5.1 Føto-placentar sirkulasjonsforstyrrelse 
 
Føtal sirkulasjonsforstyrrelse ses som blødning eller fibrose i tottestroma, eller som føtale 
kartromber. 
 
 
5.1.1 Blødning i tottestroma 
 
Denne typen blødning er som regel en akutt blødning som ses i enkelte totter utenfor 
infarkter. 
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Patogenesen kan være en hypoksi-betinget prostaglandineffekt på blodkar 
(vasokonstriksjon), en traume mot buken eller iatrogent som følge av en rift i en blodkar 
(rhexisblødning) i forbindelse med en placentapunksjon. 
Blødningen er i seg selv uten patologisk betydning og oppfattes som lokalisert uttrykk for 
en anoxi eller asfyksi. 
Noen ganger finner en makrofager med hemosiderin i en moden placenta i 3. trimester 
som tegn på en gjennomgått tottestromablødning. 
 

 
 
Fig. 60: Blødning i tottestroma (piler) 
 
 
5.1.2 Fibrose i tottestroma 
 
Tottene inneholder økt mengde kollagene fibre i mellom- og endetotter med redusert 
antall kapillærer. Epitelet kan vise proliferasjon i form av ’knoppskyting’. 
Fibrosen er uttrykk for en kronisk iskemi, ofte kombinert med oblitererte kar eller 
trombosering av sentrale føtale kar. I nærheten finnes ofte økt mengde intervilløse 
fibrinavleiringer eller enkelte nekrotiske totter. 
Forandringene påvirker totte-perfusjonen og påvirker med dette barnets oksygenering og 
ernæring. 
Funnene er ofte korrelert til en klinisk vekstretardasjon. 
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Fig. 61: Fibrose i tottestroma  Fig. 62: Masson-Trichrom bindevevsfarging 
 
 
 
5.1.3 Føtale kartromber 
 
En skiller mellom sentrale tromber i stamtottekar og tromber på mikrosirkulasjonsnivå. 
Tromber i stamtotter er stagnasjons- eller parietaltromber, ofte kombinert med  
endotelskade.  
Dissiminerte fibrintromber er uttrykk for en mikrosirkulasjonsforstyrrelse.  
Mest uttalt finner en tromber på mikrosirkulasjonsnivå i placentamaterialet fra 
intrauterint avdøde fostre som tegn på en sjokksituasjon. 
Samme forandringer kan finnes som tidlig morfologisk korrelat ved respiratory distress 
syndrome. 
Tromber i store og mellomstore totter er ofte kombinert med navlesnorkomplikasjoner 
som strangulasjon eller kompressjon av navlesnorkar. 
 

      
 
Fig. 63 og 64: Tromber i føtale kar på mikrosirkulasjonsnivå (piler) 
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Fig. 65 og 66: Chorionplate med tromber i uke 38 (piler) 
 

                                          
 
Fig. 67: Trombe i stamtottekar i uke 37 (pil)  Fig. 68: Lendrum spesialfarging av trombe (pil) 
 
 
 
5.2 Føtal karpatologi 
 
5.2.1 Endangiopathia obliterans 
 
Endangiopathia obliterans er en basofil bindevevsproliferasjon som bunner i en 
endotelskade og som fører til obliterasjon av karlumen i endestadium. 
Patogenetisk er dette uttrykk for en reaksjon på intrauterin skade. 
Skaden kan være begrunnet i en preeklampsi, intrauterin infeksjon, Rh-inkompatibilitet, 
røyking, diabetes, maternal kollagenose eller vekstretardasjon av barnet. 
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Fig. 69: Endangiopathia obliterans i   Fig. 70: Masson-Trichrom bindevevsfarging 
              stamtottekar i uke 35 (pil) 
 
 
 
 
5.2.2 Kollapssklerose 
 
Kollapssklerose forekommer i stamtotte- og chorionplatekar og er definert som 
konsentrisk innsnevring av karlumen med endotelcelleødem. 
Til slutt ses en komplett obliterasjon av selve karlumet. 
Dette er uttrykk for en langvarig redusert perfusjon. 
 

      
 
Fig. 71 og 72: Kollapssklerose i stamtottekar med endotelcelleødem i uke 22 (piler) 
 
 
 
5.3 Tottemodningsforstyrrelse 
 
Tottemodningsforstyrrelse er en forstyrret oppdeling av totteverket som er kvalitativt og 
tidsmessig avvikende fra det normale. Forskjellige forfatter bruker ulike klassifikasjoner. 
Relevant til dagens diagnostikk oppfatter jeg en systyematikk etter Vogel: 
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5.3.1 Tottemodningsarretering 
 
Karakterisktisk er områder med store embryonale totter som presenterer seg i et redusert 
forgreningsmønster med manglende modning og differensering av stamtotter. Tunica 
media i føtale kar er smal og kapillærmengden er redusert. Syncytiokapillære membraner 
forekommer  kun i lite antall. Tottemodningsarretering kan tidligst ses i 1. trimester.  
Forandringene er ikke spesifikke, men blir hyppigst funnet i forbindelse med diabetes 
mellitus, Rh-inkompatibilitet, infeksjon, anencefali. 
Betydningen øker hvis modningsforstyrrelsen er kombinert med andre forandringer som, 
f. eks. en redusert basalflate. En redusert totteoverflate påvirker diffusjonsprosesssen 
negativ og kan medføre en nedsatt oksygenering og placentainsuffisiens. 
 

 
 
Fig. 73: Placentatotter i klinisk gestasjonsuke i uke 32 
 
 
5.3.2 Tottemodningsretardering 
 
Typisk er områder med manglende forgrening av mellomtotter med umodent stroma og 
umodent chorionepitel. 
Morfologisk finnes dominerende mellomstore totter med varierende stromatetthet, 
uregelmessig kapillærutvikling og sparsom mengde syncytiokapillære membraner. 
Tottemodningsretardering ses tidligst i 2. trimester, hyppig ved  Rh-inkompatibilitet, 
infeksjon, med endangiopathia obliterans og hypoksi, noen ganger i overtidsplacenta eller 
Diabetes mellitus. 
Betydningen øker med samtidig påvist redusert placentavekst og påfølgende redusert 
diffusjonskapasitet. 
 
 
5.3.3 Chorangiose type I 
 
Kjennetegn er områder med store og mellomstore totter som har for mange intrastromale 
kapillærer med manglende differensering i syncytiokapillære membraner. Tottene er ofte 
med tolaget chorionepitel. 
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Bildet forekommer i 1. trimester i  kombinasjon med tottemodningsretardering, Rh-
inkompatibilitet og diabetes mellitus med føtal vaskulopati. 
Hvis forandringen ses i store eller flere parenchymarealer kan diffusjonskapasiteten være 
nedsatt. 
 

      
 
Fig. 74: Chorangiose type I i uke 40                  Fig. 75: Chorangiose type I Masson-Trichrom farging 
 
 

 
 
Fig. 76: Chorangiose type I Lendrum farging 
 
 
5.3.4 Chorangiose type II 
  
Typisk er mellomstore og små totter med rikelig tett liggende kapillærer.  Chorionepitelet 
er avflatet med tallrike syncytiokapillære membraner, mer enn 10 kapillærer per totte.  
Forandringen finnes i 3. trimester-placenta ofte i kombinasjon med umodne tottearealer, 
en redusert basalflate eller områder med tottetstromafibrose. 
Kapillærøkningen er oppfattet som en kompensatorisk mekanisme til en redusert 
sirkulasjon og hypoksemi. 
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Fig. 77: Chorangiose type II i uke 31 
 
 
 
5.3.5 Mellomtottemangel 
 
Modningsforstyrrelsen er preget av et tottebildet med avlange smale endetotter og 
stamtotter med økt forekomst av epiteliale kjernekondensater, hyppigst i 2. og 3. 
trimester. Forandringen er ofte kombinert med en føto-placentar vekstretardasjon, 
svangerskapshypertensjon og/eller HELLP (hemolysis-elevated- liver-low-platelet). 
Mellomtottemangel påvirker placentas perfusjonskapasiteten og medfører at føtalt 
karvolum er redusert. Strømningsforandringer kan  klinisk ses med ultralyd-flowmåling i 
form av en redusert flow i navlesnorarteriene. 
 

   
 
Fig. 78: Mellomtottemangel i uke 30  Fig. 79: Mellomtottemangel i uke 24 
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5.4 Betennelse 
 
Betennelse i placenta kan forekomme i alle trimester i hinnene eller i parenchymet 
avhengig av infeksjonsveien. 
Amnion, chorion og navlesnor kan være inflammert enkeltvis eller samlet. 
Både utbredelsen og infiltrasjonstettheten kan graderes. 
En betennelse som er kun i decidua har ingen patologisk betydning. 
 
 
 
5.4.1 Amnionitt 
 
Nøytrofile granulocyttinfiltrater er begrenset til amnionhinnene. 
Definisjon av antallet granulocytter som skal til for å stille diagnosen amnionitt er meget 
varierende (mellom 4 og 10 per synsfelt, eller minst 10 i 10 synsfelt). 
Infeksjon med føtal reaksjon opptrer med granulocyttinfiltrater i navlesnorkar og 
Whartons’ jelly, først i venen, etterhvert også i arteriene. 
 
 

        
 
Fig. 80 og 81: Nøytrofile granulocytter i chorion- og amnionhinnen 
 

  
 
Fig. 82: Granulocytter i navlesnorkar og Whartons’ jelly 



 45

 
5.4.2 Placentitt 
 
Her skiller en mellom intervilløs trombangitt, villitt og perivillitt. 
Som oftest finnes kombinasjoner av affeksjonsmønsteret. 
 
Det forekommer også hypoksiske eller toksiske årsaker som lager epitelskader. 
Epitelskadene fremkaller kjemotaktisk granulocytt- og monocyttinvasjon. 
 

           
 
Fig. 83: Invasjon av betennelsesceller i parenchymet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


