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10.1 Innledning/bakgrunn 

ICD-10 

O01 Blæremola (mola hydatidosa) 

 O01.0 Komplett mola 

 O01.1 Partiel blæremola 

 O01.9 Blæremola, uspesifisert 

D39.2 Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensiale i morkake 

D39.2 Invasiv mola 

C58.9 Ondartet tumor i morkaken (Neoplasma malignum placentae) 

C58.9 Choriocarcinom 

C58.9 Placenta site trophoblastic tumor (PSTT) 

C58.9 Epiteloid trofoblasttumor (ETT) 



Definisjon 

Trofoblastene utgjør det ytre laget av embryoet. 

Trofoblastsykdommer har sitt utgangspunkt i svangerskapet. Ved normal befrukning 

invaderer trofoblastcellene endometriet, blodkar og myometriet for å etablere en 

foetomaternel sirkulasjon. Ved trofoblastsykdommer ses uhemmet invasjon av 

trofoblastceller i myometriet og i morens blodbane. 

Sykdommen kan oppstå etter normal graviditet, ekstrauterin graviditet og ved 

spontan- og provosert abort. 

10.2 Forekomst 
• 0.9 tilfeller per 1000 fødsler (679-681) fødsler. 

• Mola er en premalign tilstand og skal meldes til Kreftregisteret (682). I Norge har 

ikke mola vært systematisk meldt, men det registreres ca 10–20 kvinner med 

malign trofoblastsykdom i året (682). 

• Choriokarsinom forekommer i 0.2 tilfeller per 1000 fødsler (679). 

• Placenta-site-trofoblasttumor (PSTT) forekommer i cirka 1 tilfelle per 500 000 

fødsler (680), og utgjør i Norge ca 1 tilfelle per 10 år. 

Prognose 

Blæremola: Sannsynlighet for helbredelse = 100 %. Fertiliteten bevares. 

Lavrisikogruppen: Sannsynligheten for helbredelse er tilnærmet 100 %. 

Fertiliteten bevares med mindre det gjøres hysterektomi. 

Høyrisikogruppen: Mulighet for helbredelse er redusert og varierer: 80–90 % (679-

681). 

10.3 Risikofaktorer/årsaker 
I de fleste tilfeller ukjent, men: 

• Alder er av betydning, fordi forekomsten er høyere hos kvinner som blir gravide i 

helt ung alder eller i spesielt høy alder. 

• Genetiske faktorer spiller en rolle. 

• Risiko for gjentatt mola etter tidligere komplett mola er 8–15 %, mens risiko for ny 

mola etter tidligere partiell mola er 2–5 % (680;681). 



10.4 Inndeling 
Trofoblastsykdommenen klassifiseres i henhold til WHO klassifikasjon 2014 (109). 

Immunhistokjemi og ploidi/molekylære analyser er ofte nødvendig for korrekt 

klassifikasjon. 

Blæremola: 

• Partiell mola 

• Komplett mola 

• Persisterende mola 

• Invasiv mola 

Maligne svulster: 

• Choriokarsinom 

• Placental-site-trophoblastic tumor (PSTT) 

• Epitelioid trofoblasttumor (ETT) 

Ikke neoplastiske lesjoner: 

• Exaggerated placental site (uttalt trofoblastreaksjon på placentas 

implantasjonssted). 

• Placental site nodule/plague. 

Trofoblastsykdommene er sjeldne og det er ofte nødvendig med immunhistokjemi og 

ploidi/molekylære analyser for korrekt klassifikasjon. 

10.4.1 Blæremola – Trofoblastsykdom med usikkert eller 
ukjent malignitetspotensiale 

• Partiell hydatidiform mola 

– Oftest genetisk triploid med to kromosomsett fra far og ett fra mor. 

– Fosteranlegg kan forekomme, vanligvis med misdannelser, fosteret dør som 

oftest tidlig i graviditeten. 

– Forandringene i placenta er fokale og trofoblastproliferasjonen er mindre uttalt 

enn ved komplett mola. 

• Komplett hydatidiform mola 

– Genetisk diploid. 

– Begge kromosomsett fra far. 

– Kjennetegnet ved fravær av embryo/foster og hinnesekk. 

– Placenta er helt forandret av store chorionvilli og hyperplastiske trofoblastceller, 

som danner store blærer. 



  Hydatidiform mola 

10.4.1.1 Genetikk 

Trofoblastcellene representerer et fremmed genetisk (paternelt) materiale. 

10.4.1.2 Histologi 

Diagnostikk-mikroskopi: Det kan være vanskelig å skille komplett og partiell mola. I 

tillegg likner disse på degenerative tilstander i placenta. Den mikroskopiske 

diagnostikken krever erfaring og i tillegg ofte supplerende undersøkelsesmetoder som 

immunhistokjemi og DNA-ploidi. 

Ved: 

• Komplett mola sees chorionvilli med hydrop «swelling», og sentrale cisterner og 

generell tilvekst av trofoblastceller på choriontottenes overflate. 

• Partiell mola sees ofte to populasjoner av choriontotter: en populasjon med 

normale choriontotter og en populasjon med hydrope totter. Også her ses 

trofoblastproliferasjon. I tillegg ses indenteringer av choriontottenes overflate slik 

at disse kan ha utseende som «Norwegian fjords». Fosterdeler ses en sjelden gang. 

10.4.2 Maligne trofoblastsvulster 

• Persisterende trofoblastsykdom – etter evacuation av blæremola normaliseres i 

regelen hCG spontant. I noen tilfelle oppstår et platå eller økning i hCG verdiene. 

Dette er tegn på gjenværende aktivt trofoblastvev. 

• Invasiv mola – molavevet invaderer myometriet og kan medføre perforasjon og 

intraabdominal blødning. Det kan forekomme metastaser, enten i nærliggende 

organ eller som fjernmetastaser. 



• Choriokarsinom – skiller seg fra invasiv mola ved å mangle choriontotter. Tumor 

vokser bifasisk med vekst av to typer av trofoblastceller: syncytio- og 

cytotrofoblaster med malign differensiering. Det sees ofte blødning og store 

nekroser. Tumor vokser raskt og metastaserer tidlig. 

• Placenta-site-trofoblasttumor (PSTT) – utgår fra trofoblastvev på placentas 

implantasjonssted. 

• Malign differensiering særlig av cytotrofoblaster, i mindre grad av 

syncytiotrofoblaster, derfor lav hCG. Er meget sjelden. 

• Epitelioid trofoblasttumor (ETT) – antas å utgå fra spesialiserte intermediære 

trofoblastceller på implantasjonsstedet i likhet med Placenta-site-

trofoblasttumores. Tumor er vanskelig å diagnostisere uten spesiell kompetanse 

innen gynekologisk patologi. 

10.5 Stadier 
WHO risikoscore (109) skal brukes for vurdering av prognose og valg av behandling. 

Unntaket er placenta-site trofoblasttumores som klassifiseres i henhold til FIGO (The 

International Federation of Gynecology and Obstetrics) stadium (683;684). 

WHO-risiko score 

Faktorer 09 1 2 4 

Alder < 40 ≥ 40   

Svangerskap Mola Abort Fullgått  

Intervall* (mnd) < 4 4–6 7–12 > 12 

Serum hCG (IU/L) ** < 10
3 10

3
–10

4 10
4
–10

5 > 10
5 

Største tumor*** (cm)  3–5 > 5  

Metastasens 
lokalisasjon 

lunge****/vagin
a 

milt/nyre tarm hjerne/lever 

Antall metastaser***** 0 1–4 4–8 > 8 

Tidligere kjemoterapi   Ett stoff Multiple stoff 
 

Lavrisikogruppe: <=6 

Høyrisikogruppe: > 6 

* Antall måneder fra siste avsluttet svangerskap (evacuatio uteri) til start av kjemoterapi 

** hCG-verdi på tidspunkt for oppstart behandling 

*** Inklusiv tumor i uterus 



**** Lungemetastaser vurderes på rtg thorax, ikke CT-thorax 

***** Alle metastaser skal telles, uavhengig av lokalisasjon 

FIGO-stadieinndeling 

Stadium I Sykdommen begrenset til uterus 

Stadium II Spredning til adnexa, parametriet eller vagina 

Stadium III Lungemetastaser. Antall lungemetastaser synlige på røntgen thorax 

inkluderes i scoringssystemet. Små metastaser som kun ses på CT-

thorax inkluderes ikke, med mindre det er mange av dem. 

Stadium IV Metastaser til andre lokalisasjoner 

10.5.1 Spredningsmønster 

Trofoblast svulstene metastaserer primært hematogent, hyppigst til lunger. 

Metastasering til hjerne, lever og nyre samt intraperiotealt kan forekomme, likeledes 

metastasering til skjede, livmorhals og adnexa uteri. Placenta-site-tumorer spres oftest 

lymfogent og har derfor et annet spredningsmønster 

10.6 Diagnostikk 
(681;685;686) 

Allmennsymptomer: 

• Vaginalblødning 

• Abdominalsmerter (torkvert ovariecyste) 

• Ekstrem svangerskapskvalme 

• Hyperemesis 

• Mastalgi 

• Tidlig preeklampsi 

• Hyperthyreose, eventuell thyreotoksisk krise (grunnet høy hCG) 

Symptomer fra metastaser: 

• Hemoptyse fra lungemetastase 

• Intracerebral blødning fra hjernemetastase 

• Emboli 

• Hematuri 

Noen debuterer med symptomer fra metastaser uten almen symptomer. Ved 

vedvarende hoste eller dysnoe etter graviditet bør det tas hCG og rtg Thorax. Ved 



multiple lungemetastaser hos kvinner i fertil alder er trofoblastsykdom en 

differensialdiagnose. 

10.6.1 Undersøkelser/funn 

• Evacuatio uteri: Makroskopiske blærer i abortmateriale. 

• Gynekologisk undersøkelse med ultralyd: 

– Uterus større enn svarende til menostasien med blæredannelser intrauterint. 

– Bilateralt forstørrede eggstokker (thecalutein cyster). 

– Ascites og pleuravæske p.g.a. ovarial hyperstimulering. 

• Blodprøver: 

– Serum hCG-patologisk forhøyet 

– Thyroideaverdier – kan være patologisk forhøyet. OBS! Thyreotoxikose 

– Hb: OBS! Anemi 

• Røntgen thorax og CT thorax 

• CT abdomen eller ultralyd abdomen/lever 

• MR caput ved multiple lungemetastaser og ved høyrisiko score 

Det skal ikke tas biopsi av metastasesuspekte lesjoner på grunn av blødningsfare. 

Lungebiopsi kan utløse fatal blødning! 

10.7 Differensialdiagnoser 
• Normal graviditet 

• Ektopisk graviditet 

• Andre hCG produserende tumores, for eksempel germinalcelletumores i eggstokk, 

primær lungekreft og hjernetumores kan være hCG produserende 

10.8 Behandling 
Avhenger av histologi, sykdomsutbredelse og hCG nivå + WHO risicoscore (gjelder ikke 

for placenta site trofoblasttumores) (681;685-687). 

10.8.1 Behandling av mola 

• Evacuatio uteri. Caviteten tømmes helt og alt materiale sendes til histologisk 

undersøkelse. 

• Serum hCG: 

– Første kontroll 1 uke etter evacuatio. 

– Følges deretter hver 14. dag i 8 uker. 



– Ved normal serum hCG (< 1 IE) etter 8 uker kontrolleres hCG 1 gang/måned i 

6 måneder. 

– Ved forhøyet hCG etter 8 uker følges hCG hver 14. dag hvis fortsatt fallende til 

normalisering, deretter hCG kontroll 1 gang/måned i 6 måneder. 

• Re-evacuatio bør ikke foretas hvis uterinkaviteten primært har vært tømt 

fullstendig. 

Radiumhospitalet kontaktes ved: 

• Stigende serum hCG eller manglende normalisering av hCG etter evacuatio uteri. 

• Serum hCG-platå i mer enn 4 uker. 

• Histologisk diagnose choriocarcinom eller placenta-site-trofoblasttumor (PSTT) eller 

epitelioid trofoblasttumor (ETT). 

• Påvisning av metastase. 

10.8.2 Behandling av persisterende mola, invasiv mola, 
choriokarsinom 

Trofoblasttumorer er svært følsomme for cytostatikabehandling (gjelder ikke PSTT og 

ETT), og kan i de fleste tilfeller kureres. Fertiliteten kan nesten alltid bevares. 

Medikamentell behandling 

(685-688) 

Valg av behandling avhenger av WHO-risikoscore (ikke FIGO-stadium) (683;684;689): 

• Lavrisiko: behandles med lavdose Metotrexat 

– Ved manglende effekt skiftes til Actinomycin-D 

– Ved utvikling av resistens gis kombinasjonsbehandling som for høyrisiko 

• Høyrisiko: behandles med kombinasjonsterapi 

– Ved utbredte lungemetastaser og ved hjerne- eller levermetastaser gis 1–2 

kurer med lavdose Metotrexat før kombinasjonsbehandling. 

Aktuelle kurer (690): 

• Metotrexat lavdose: Metotrexat 25 mg s.c. daglig i 4 dager/12. dag 

• Dactinomycin: Actinomycin-D 0,5 mg i.v. daglig i 4 dager/12. dag 

• EMA-CO: Etoposid 100 mg/m2, Metotrexat 300 mg/m2 og Dactinomycin 0,5 mg 

(dag 1+2) og Cyclophosfamid 600 mg/m2 og Vincristin 0,8 mg/m2 (dag 8)/14. dag 

• EMA-EP: Etoposid 100 mg/m2, Metotrexat 300 mg/m2 og Dactinomycin 0,5 mg 

(dag 1+2) og Etoposid 125/m2 og Cisplatin 25/m2 (dag 8)/14. dag 



• PC/PE: Paclitaxel 135/m2 og Cisplatin 60/m2 (dag 1) + Paclitaxel 135 mg/m2 og 

Etoposid 150 mg/m2 (dag 14)/4. uke 

• EMA-CNS 

• Metotrexat intrathecalt 

Behandlingsvarighet: 

• Lavrisiko: inntil 2 kurer etter s-hCG < 1IE 

• Høyrisiko: inntil 3 kurer etter s-hcg < 1IE 

Kirurgi (691) 

• Hysterektomi overveies ved lokalisert sykdom hos eldre. 

• Placenta-site-trofoblasttumores (PSTT) og epiteloide trofoblasttumores (ETT) 

behandles primært med hysterektomi p.g.a. liten følsomhet for kjemoterapi, også 

metastaser behandles med lokal ekstirpasjon hvis mulig, hvis ikke gis cisplatinbasert 

kjemoterapi (EMA-EP) (692;693). 

Strålebehandling 

• Strålebehandling er ikke aktuelt 

10.9 Komplikasjoner 
• Komplikasjoner relatert til sykdommen: 

– Tumorblødning 

– Uterinblødning 

– Hjerneblødning 

– Hemoptyse 

• Komplikasjoner relatert til utredning/behandling: 

– Perforasjon av livmor ved evacuatio. 

– Blødning ved biopsitaking. 

– Blødning ved behandlingsstart p.g.a. tumornekrose og henfall – OBS! 

intraabdominal blødning, hjerneblødning, lungeblødning. 

– Respirasjonsinsuffisens ved behandlingsstart hos pasient med uttalte 

lungemetastaser. 

– Nyre-, lever-, nevrotoxitet på grunn av cellegiftbehandlingen. 

– Benmargssvikt med følgende blødning/infeksjoner p.g.a. benmargstoxisk 

cellegiftbehandling. 



10.10 Palliativ behandling – Nasjonalt 
handlingsprogram 

Helsedirektoratet har utgitt Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for 

palliasjon i kreftomsorgen (103) med anbefalinger om palliativ behandling for 

kreftpasienter. 

10.11 Oppfølging etter behandling 
(680;685;688) 

Etter evacuatio av mola: 

• 1. serum-hCG måling 1 uke etter evacuatio. 

• Deretter kontrolleres s-hCG hver annen uke inntil < 1 IE/L ved to gjentatte målinger. 

• Deretter kontrolleres serum hCG månedlig i 6 måneder. 

• Prevensjon anbefales under behandling og i 6 måneder etter 1. s-hCG< 1 IE/L. 

Etter kjemoterapi av trofoblastsykdom kontrolleres serum hCG: 

• Før start av hver kur 

• Ukentlig de 3 første måneder etter avsluttet behandling 

• Hver annen uke i 3–6 måneder etter avsluttet behandling 

• Månedlig fra 6–12 måneder 

Lavrisikopasienter avslutter kontroller 12 måneder etter normalisering av hCG (< 

1IE/L). Det anbefales sikker prevensjon i ett år etter første normale hCG (< 1IE/L). 

Høyrisikopasienter kontrollerer hCG som beskrevet overfor i 12 måneder, deretter 

hver 3. måned i ytterligere 12 måneder. Det anbefales sikker prevensjon i 24 måneder 

etter første normale hCG. 

Pasienter med placenta-site-trofoblasttumorer kontrollerer hCG som beskrevet 

overfor i 2 år, deretter hver sjette måned i 3–8 år (totalt 5–10 år). Deretter følges i 

prinsippet livslang kontroll årlig på grunn av risiko for sent residiv. 

10.11.1 Graviditet etter trofoblastsykdom 

Pasienter behandlet for blæremola med normalisering av hCG etter evacuatio frarådes 

å bli gravid første 6 måneder etter normalisering av hCG. 

Lavrisikopasienter frarådes å bli gravide før det er gått ett år etter første normale hCG 

(< 1IE/L). 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-i-kreftomsorgen-handlingsprogram
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-i-kreftomsorgen-handlingsprogram


Høyrisikopasienter frarådes å bli gravide før det er gått to år etter første normale hCG 

(< 1IE/L). 

Skulle graviditet likevel oppstå i kontrollperioden forløper denne oftest normalt. 

Ved graviditet etter tidligere trofoblastsykdom er det viktig at pasienten kontrolleres 

første trimester med gjentatte hCG målinger og tidlig ultralyd for å utelukke eventuell 

ny mola. Fornyet trofoblastsykdom ved neste graviditet er sjelden, men kan 

forekomme. 

Etter fødselen bør placenta inspiseres nøye og sendes til histologisk undersøkelse. 

HCG tilrådes ved 6–8 ukers kontroll etter fødsel. 

 

 


