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6. Diagnostikk av embryonal og føtal abort
Aborter tidligere og t.o.m. 14. graviditetsuke kalles for embryonale aborter, mens aborter
f.o.m. 15. graviditetsuke og senere regnes som føtale aborter.

6.1 Patologi ved embryonal abort
Abortmaterialet er ofte utskrapsmaterial som på første sikt kun består av blodkoagler og
decidua. Når man granske hele materialet nøye finner man noen ganger en gestasjonssekk
og fosterrester.
Det innsendte materialet skal veies og gestasjonssekken når den påvises, skal klippes opp
og måles. Noen ganger finner en vedhengende navlesnorrest som også skal måles.
Med referanseverdier i tabeller for oppklippete gestasjonssekker (se tillegg II),
morfologien, d.v.s. tottemodningen, og sykehistorien (dato for siste mens) kan man
tilnærme seg gestasjonslengden. Retensjonsforandringer (s. 6.3) opplyser om intrauterine
avstøtningsreaksjoner.
Så lenge gestasjonssekken er mindre enn 30 mm i lukket diameter skal hele material
innstøpes. Hvis den er større tas kun diagnostiske snitt.
Finner man ikke en gestasjonssekk kan det hjelpe å innstøpe noe material fra blodkoagler.
Her finnes histologisk noen ganger tilblandet placentatotter eller føtalt material.
Maternal karpatologi med fortykket tunica media i spiralarteriene eller perivaskulære
betennelsecelleinfiltrater kan diagnostiseres nokså tidlig i decidua som kan være relatert
til abort.

Fig. 84: Abortmateriale, klinisk gestasjonsuke 10 med deciduafragmenter, koagler og gestasjonssekk
(pil); se også fig. 85 og 86.
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basalflate

navlesnor

Fig. 85 og 86: Gestasjonssekk i klinisk uke 10 med basalflate, chorionplate og navlesnor

Histologisk skal modning av placentatotter bedømmes. Bindevevsarkitektur i
chorionplaten og struktur av allantoiskar hjelper til vurderingsprosessen (se 2.1).
Allantoiskar eller stamtotter med Hofbauerceller bekrefter et embryonalt anlegg.
Hvis et embryo er tilstede skal det måles, veies og beskrives.

Fig. 87 og 88: Placentatotter og chorionalt bindevev forenlig med gestasjonsuke 10; pilen viser
strømlinjeaktig bindevevsarkitektur i chorionplaten.
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6.1.1 Utviklingsforstyrrelse av placenta
6.1.1.1 Partiell mola hydatidosa
Makroskopisk ses områder med normalt solid parenchym og parenchym med drueaktige
strukturer.
Histologisk finner en store totteblærer og totter med små diameter.
I en partiell mola er det alltid et embryonalt anlegg som enten er synlig eller rudimentært.
Allantoiskar i chorionplaten er bevis for det. Trofoblastepitelet er hyperplastisk med
tungeaktige utløpere og bisarre invaginasjoner samt epitelkondensater.

Solid parenchym

blærer

Fig. 89: Makroskopisk partiell mola (bildet fra netsiden)

normal

blære

Fig. 90: Histologisk bildet av en partiell mola med både blæreaktige og normale totter, fra netsiden
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6.1.1.2 Komplett mola hydatidosa
En komplett blæremola er makroskopisk bygget opp av drueaktige blærer. Et embryo
mangler alltid. Histologisk fremstiller seg parenchymet med totter som er sentralt med en
hulrom omgitt av smale bindevevsdrag i periferien. Hyperplasi av syncytiotrofoblast med
forekomst av atypiske kjerner er vanlig (se fig. 94). Det finnes ikke allantoiskar og ikke
stamtotter. Autochthone kapillærer kan forekomme.
Immunhistologisk påvises en kraftig positiv reaksjon på hCG som korrelerer med
kliniske serumverdier.

Fig. 91 og 92: Makroskopisk utseende av en komplett blæremola (bilder fra internet)

blæreaktig hulrom

Fig. 93: Histologisk bilde av en komplett blæremola Fig. 94: Atypisk syncytiotrofoblast (bilder fra
internet)

Andre årsaker til embryonal abort er tottemodningsforstyrrelse, forstyrrelse av
vaskulariseringen, inflammasjon eller kromosomfeil.
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6.2 Patologi ved føtal abort
6.2.1 Inflammasjon (se 5.4)
6.2.2 Endangiopathia obliterans (se 5.2)
6.2.3 Vaskularisasjonsforstyrrelse (se 4.5 og 5.1)
6.2.4 Implantasjonsskader (se 4.2)
6.2.5 Navlesnorkomplikasjoner (se 3.1.2)
6.2.6 Tottemodningsforstyrrelse (se 5.3)

6.2.7 Kromosomfeil
Placentatotter med kromosomfeil er ofte med stor diameter og med bisarre proliferasjoner
og invaginasjoner av epitelet.

Fig. 95 og 96: Placentatotter i uke 37 med påvist trisomi 18.
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6.3 Retensjonsforandringer
Retensjonsforandringer består i reaktive forandringer i placentatottene og endometriet
som reaksjon på et avdødt foster.
Dette ses som inflammatoriske infiltrater i basalflaten og placentahinnene, noen ganger
også i intervilløse spalter. Placentatottene blir nekrotiske.
Man skiller mellom tre retensjonsstadier:
Retensjonsstadium I som er mindre enn en uke, frembyr epitelkondensater og kollaberte
kar.
Retensjonsstadium II med noen få uker retensjon, viser i tillegg økt mengde perivilløse
fibrinavleiringer, hydropisk og/eller mukoid degenerasjon av tottestroma og fibrose av
stamtottekar.
Retensjonsstadium III – forandringer ses etter flere uker med epiteltap, intervilløse
fibrinavleiringer, fibrose i tottestroma, tap av stamtotte- og allantoiskar.

kollaberte kar

Fig. 97: Tidlig retensjon med kollaberte kar
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Basofile, degenererte totter

Fig. 98: Basofil mukoid degenerasjon av placentatotter i retensjonsstadium II

Fig. 99: Fibrøse totter med epiteltap og
kollaberte kar i retenssjonsstadium III

Fig. 100: Masson-Trichrom farging som viser fibrosen

Fig. 101: Sekundær granulocyttinvasjon i tottene som reaksjon på retinerte graviditetsprodukter

